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RESUMO 

 

Estamos vivendo em meio a um extraordinário aumento de nossa capacidade de 

compartilhar, trocar ideias e emitir opiniões, tudo isso fora de instituições e 

organizações tradicionais. Por isso, pensar a relação entre ciberespaço e política 

se torna cada vez mais necessário. O cenário é paradoxal, pois, ao mesmo 

tempo em que se vive uma avalanche informacional capaz de disseminar uma 

certa sensação de insegurança e caos, também se vivencia novas possibilidades 

de se expressar em rede e participar da vida em sociedade. Dentro desse 

cenário surgem novas formas de linguagem que se desdobram em diferentes 

usos e apropriações a partir de diferentes contextos. Essa nova conjuntura nos 

possibilita reflexões acerca de um novo jeito de pensar cotidiano, identidade e 

política. Por isso, nosso objetivo neste estudo é problematizar um dos 

fenômenos emergentes desse tempo: os memes. Partindo dos nativos digitais, 

também conhecidos como geração Z, buscamos entender as novas relações que 

os jovens estão construindo com a política brasileira no mundo contemporâneo. 

 

Palavras-chave: Política. Cotidiano. Nativos digitais. Geração z. Memes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

We are living in the midst of an extraordinary expansion of our capacity to share, 

exchange ideas and exchange ideas, all of this beyond traditional institutions and 

organizations. Therefore, thinking about the relationship between cyberspace 

and politics becomes more and more necessary. The scenario is paradoxical, 

because, while we are experiencing an avalanche of information that 

disseminates a certain sense of insecurity and chaos, we also experience new 

possibilities of expressing ourselves in a network, in a participatory culture. Within 

this scenario new forms of language arise that emerge in different appropriations 

from different contexts. This new conjuncture allows us to reflect on a new way 

of thinking about everyday life, as well as identity and politics. Therefore, our 

objective in this study is to problematize one of the emerging phenomena of 

today: the memes. Framing the digital natives, also known as generation Z, we 

seek to understand the new relationships that young people are building with 

Brazilian politics in the contemporary world. 

 

Keywords: Politics. Everyday life. Digital natives. Z-generation. Memes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Trajetória: tema e problemática  

 

O pessimista reclama do vento; o otimista 
espera que ele mude; o realista ajusta as 

velas. 
(William Arthur Ward) 

 

Se tem uma coisa que a gente aprende ao estudar memes, é o quanto se 

aprende com o contexto das coisas. Nos percalços da jornada fazemos mais 

descobertas do que na linha de chegada. Quando me inscrevi 1no programa de 

mestrado em 2015, meu projeto era sobre memes, como foco em sua influência 

na cultura popular. Enquanto pesquisadora de mercado em contato diário com a 

antropologia de consumo, os memes me fascinavam por ser um fenômeno de 

massa que funcionava como um termômetro de sensações que agia em “tempo 

real” para entender diversos assuntos da contemporaneidade, sejam eles mais 

ou menos complexos.  

Naquele ano, os memes eram um tipo de conteúdo que ocupava bem 

menos espaço nas pesquisas acadêmicas, e quando estudados, ainda eram 

muito trabalhados sob a perspectiva de um fenômeno extraordinário, cultura 

“trash” ou fenômenos de linguagem. Quase sempre eram retratados como parte 

de um grupo de nicho ou tribo específica. Por isso, levar a discussão sobre os 

memes para além dessas fronteiras e pensá-los enquanto formas de 

comunicação e expressão do cotidiano era o que me motivava a insistir neles 

enquanto objeto de pesquisa.  

Já em 2016, quando comecei de fato essa jornada de um pouco mais de 

dois anos como mestranda, o cenário do país caminhava para o agravamento 

de uma crise política e instabilidade econômica.  As fotos de gatinhos e selfies 

antes tão associadas às redes sociais passaram a dividir mais espaços para os 

textões e os debates políticos. E diante daquele novo cenário, aquilo que eu 

                                                 
1 Peço permissão para iniciar meu texto com primeira pessoa do singular por acreditar que 
transformações no meu entendimento pessoal do tema foram fundamentais para a versão final 
aqui apresentada. 
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havia me proposto a estudar, meu objeto de estudo – os memes – tornaram-se 

ainda mais populares e imersos no cotidiano.  

Vale ressaltar que em 2014, durante as eleições presidenciais, memes já 

apareciam bastante nos contextos de debate e disputas eleitorais brasileiras, o 

que sinalizava bastante relevância para estudos. Após esse período começa a 

surgir uma atenção para a relação entre memes, humor e política no cenário 

nacional. (CHAGAS, 2016). 

E posteriormente,com um processo de impeachment em andamento e 

investigações sobre corrupção ganhando cada vez mais pauta na grande mídia, 

memes que faziam alusão às questões políticas estavam cada vez mais 

presentes, seja em notícias no Twitter, para acompanhar os famosos textões do 

Facebook ou até nos debates de grupo de família no Whatsapp.  

 Diante disso, percebi que um caminho para estuda-los seria por meio da 

política. Se meu intuito era mesmo entender questões dos memes pela 

perspectiva do cotidiano, não teria como escapar de um enquadramento político. 

Durante todo o processo do impeachment, memes construíam narrativas e 

repercutiam diariamente entre conversas do dia-a-dia. Por isso, em março de 

2017 na etapa de qualificação, apresentei um projeto que se propunha a fazer 

uma análise de memes circulados na rede entre durante um determinado período 

com o objetivo investigar de que maneira os memes alteravam as dinâmicas de 

conversas políticas no Facebook.                                                              

 Porém, a proposta apresentava algumas fragilidades metodológicas. 

Após alguns questionamentos muito bem pontuados pela banca, tive que rever 

alguns pontos da minha proposta. Como trabalhar com um objeto aparentemente 

tão efêmero? Se o impeachment já havia passado, encontrar os memes 

referentes a ele já nãos seriam uma tarefa tão fácil. Como entender os memes 

sob a ótica do cotidiano e não dos acontecimentos extraordinários? Que 

metodologia seria apropriada para a minha abordagem?  

Por isso, foi preciso ajustar as velas aos novos ventos que se apontavam 

e às observações que me forma alertadas. O ponto de virada para retomada do 

meu trabalho talvez tenha sido compreender que memes poderiam ser 

estudados não do ponto de vista de um acontecimento específico, mas do ponto 
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de vista que mostra o que eles representam para quem o utiliza. Tive que 

entender os memes como um fenômeno híbrido, tanto da cibercultura, quanto da 

comunicação política. 

Isso me convidou a rever muitos conceitos. A começar pelos meus 

próprios conceitos pessoais e entendimentos sobre o que realmente seria 

política. Só tendo isso claro em mente eu poderia traduzir meus incômodos e 

inquietações de pesquisadora. Foi aí que senti a necessidade de trazer uma 

abordagem de viés mais antropológico, afinal entender com que lentes as 

pessoas se relacionavam com a política era um pré-requisito para falar de 

memes. 

Descobri que falar de política, é acima de tudo, abrir uma caixa de 

Pandora. Há sempre mais para se revelar e se aprofundar. Por isso, já adianto, 

que meu objetivo com este trabalho passa longe de trazer novas convicções, 

definições e diretrizes para este tema, mas não deixa de trazer novas indagações 

que contribui para este campo. Investigar o papel dos memes neste cenário atual 

é como olhar para sintomas de um quadro complexo – a nossa relação com a 

política, assim como os espaços e formatos de debatê-la.  

 

 

1.2 Justificativa, objetivo e método 

 

E o mundo quer a inteligência nova 
A sensibilidade nova 

O mundo tem sede de que se crie. 
(Álvaro de Campos - 1917) 

 

 

Na forma como o mundo da internet tem se desenvolvido temos 

ferramentas de comunicação flexíveis o suficiente para corresponder à novas 

demandas sociais. Além disso, estamos testemunhando a ascensão de novas 

maneiras de coordenar as questões que se desdobram com essa mudança.  

Embora haja algumas distinções entre esses rótulos, a ideia essencial 
é a mesma: estamos vivendo em meio a um extraordinário aumento de 
nossa capacidade de compartilhar, de cooperar uns com os outros, de 
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empreender ações coletivas, tudo isso fora de instituições e 
organizações tradicionais. (SHIRKY, 2012, p.23)  

 

Diante dessas novas possibilidade criativas e de expressão que surgiram 

quando se expandiu o acesso às redes conectadas, inicia-se uma era de 

produções coletivas. Em 2006, em Cultura da convergência, Jenkins já havia 

alertado que começaríamos a entender novas formas de poder coletivo com 

criações que aparentemente serviriam para fins recreativos. Porém, sob suas 

análises, tudo indicava que isso nos levaria a desenvolver habilidades e 

propósitos “mais sérios” para o futuro. 

Para ele, a produção coletiva de significados na cultura popular estaria 

começando a mudar não apenas o mercado midiático, mas também estaria 

afetando o funcionamento de grandes instituições como a religião, a educação e 

a política. Hoje, mais de uma década depois de seu livro, vemos que, de fato, 

produções que por muito tempo foram tidas como a área recreativa da internet, 

hoje, assumem novos graus de relevância. 

 Os memes são um exemplo mais que claro sobre isso. Em 2013, a 

pesquisadora Limor Shifman tentou suprir as lacunas entre ceticismo acadêmico 

e os entusiastas populares da cultura digital e defendeu a importância deles 

enquanto um objeto de estudo relevante e contemporâneo.  

Até o século XXI, os pesquisadores de comunicação de massa se 
sentiram confortáveis em negligenciar os memes. Como unidades que 
se propagam gradualmente através de muitos contatos interpessoais, 
os memes eram considerados irrelevantes para entender o conteúdo 
mediado em massa, que muitas vezes é transmitido simultaneamente 
de uma única fonte institucional para muitas pessoas. Mas este não é 
mais o caso em uma era fronteiras borradas entre interpessoal e 
comunicação em massa, o profissional e o amador, o “de baixo para 
cima” e o “de cima para baixo.” (SHIFMAN, 2013, p.4)2 
 

Segundo afirma Shifman (2013): 

 
No ciberespaço, a imitação e a remixagem guiadas pelo usuário não 
são apenas práticas predominantes: elas se tornaram pilares 
altamente valorizados de uma cultura dita participativa. Por isso, 
partimos de sua definição para memes da internet.  
 

                                                 
2 Tradução nossa 
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Consideramos em primeira instância, memes como grupo de 

imagens/textos compartilhados nas redes cibernéticas que mantêm 

características comuns de conteúdo e entram em processo de imitação, 

circulação e ressignificação via internet por muitos usuários. 

Fica claro que esta é uma área de estudo crescente, memes têm 

mobilizado pesquisas por todo o mundo, principalmente quando ele entra no 

cenário político. E não apenas no cenário acadêmico, memes estão ganhando 

notoriedade em outros meios também. Na grande mídia, fazer curadoria sobre 

os memes que repercutiram sobre determinado assunto se tornou uma espécie 

de pauta. 

Figura 1 – Matéria postada no portal tudocelular.com em 11 de maio de 2016 

reunindo memes que já veiculavam na internet antes mesmo da votação pelo 

afastamento da ex-presidente pelo senado 

 

 

Fonte: Portal http://www.tudocelular.com. Acesso em: junho de 2017 

 Já entre as autoridades, eles vêm sendo utilizados de diversas formas. 

Enquanto se convertem em ferramentas de comunicação e campanha para 

alguns políticos, tentam ser evitado por outros. Um episódio peculiar ocorreu em 

maio do ano passado, quando o atual presidente do Brasil, Michel Temer 

pareceu se incomodar com o fato de que sua imagem gerasse tantos memes. O 

departamento de produção e divulgação de imagens do presidente da república 

http://www.tudocelular.com/
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começou a notificar blogs de humor 3que utilizavam imagem do político sem 

possuir autorização prévia, ou sem atribuir créditos à elas. 

 Embora houvesse um cuidado para que essa ação do governo não se 

enquadrasse na categoria de censura, havia uma clara intenção em frear a 

produção de memes com a imagem do presidente e, consequentemente, ter um 

maior controle sob a reputação que se constrói sobre ele na internet. O que o 

órgão de comunicação do governo não entendeu é que estamos em outros 

tempos. Os fluxos de comunicação são outros. As reações à essa tentativa só 

geraram ainda mais memes sobre o presidente. 

 

Figura 2 – Memes produzidos a partir de uma tentativa de “regulamentação” de 

imagens do presidente Temer. 

 

 

 

 

 Fonte: Acervo da autora coletado no campo de recepção 

 

 Sobretudo entre os jovens, a tentativa de uma possível regulamentação 

dos memes soou absurda e passível de piada, uma vez que natureza deste tipo 

de conteúdo seja justamente a forma orgânica, sem créditos e sem autoria clara 

com que ela repercute em rede. Essa atitude do planalto demonstrou uma 

                                                 
3 É possível conferir mais sobre essa notícia nas seguintes matérias: 
https://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2017/05/noticias/2115100-planalto-segue-notificando-
blogs-de-humor-por-utilizacao-de-fotos-do-presidente-em-memes.html e 
https://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2017/05/noticias/2115100-planalto-segue-notificando-
blogs-de-humor-por-utilizacao-de-fotos-do-presidente-em-memes.html .Acesso em: junho de 
2018. 

https://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2017/05/noticias/2115100-planalto-segue-notificando-blogs-de-humor-por-utilizacao-de-fotos-do-presidente-em-memes.html
https://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2017/05/noticias/2115100-planalto-segue-notificando-blogs-de-humor-por-utilizacao-de-fotos-do-presidente-em-memes.html
https://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2017/05/noticias/2115100-planalto-segue-notificando-blogs-de-humor-por-utilizacao-de-fotos-do-presidente-em-memes.html
https://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2017/05/noticias/2115100-planalto-segue-notificando-blogs-de-humor-por-utilizacao-de-fotos-do-presidente-em-memes.html


18 

 

verdadeira falta de sinergia entre sua forma de comunicação como o modo como 

os jovens se comunicam e compreendem o mundo contemporâneo. 

 Isso demonstra a necessidade de entendermos melhor esses novos 

mecanismos e seus fluxos de comunicação. Se por um lado esse objeto de 

estudo fica cada vez mais relevante e desperta cada vez mais interesse de 

diversos lados, por outros prismas, ainda existem alguns desafios no estudo dos 

memes. Encontrar o recorte e a metodologia para cada propósito são tão 

desafiadores quanto a execução da pesquisa. 

Queremos avançar no campo de estudos dos memes, adotando novos 

olhares para este objeto, sobretudo vinculado às problematizações no campo da 

política. Quando se estuda um meme enquanto um fenômeno único, gerado por 

um acontecimento de muita repercussão no ciberespaço, costuma-se identificar 

sua relevância a partir de uma representação de alcance, ou do quanto ele se 

disseminou em um curto espaço de tempo. Por isso, a tendência é que tenhamos 

uma perspectiva sobre eles na esfera do extraordinário, como um fenômeno 

particular a ser compreendido.  

Aplicando um pensamento de Heller (2011, p. 7) ao nosso caso, o 

interesse seria compreendê-lo enquanto um elemento de tessitura da vida 

cotidiana, na atmosfera da vida ordinária, pois é nela em que acontecem as 

verdadeiras transformações da história. Pensando ainda nos conceitos de pós-

modernidade em que a aceleração dos processos de circulação da informação 

integram a comunicação em um plano sistêmico de poder, fazendo com que a 

noção de espaço público seja a todo momento ressignificada, (SODRÉ, 2002, 

p.16) partimos então da hipótese de que o papel do meme vá além da missão 

de entreter. 

 Há de se pensar nos memes enquanto uma nova forma de “se consumir 

notícias de política” e fomentar opiniões e debates. Nesse sentido, partimos da 

premissa de que eles podem nos oferecer um novo quadro interpretativo sobre 

novas formas de debater política no mundo contemporâneo, além de configurar 

uma nova forma de conversa na atualidade. 

Conferindo aos memes essa possibilidade de ser uma nova forma de 

discurso e posicionamento em público, temos também como intenção de 
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investigar se essa forma de linguagem consegue romper uma espécie de apatia 

política e descrença na democracia que tem sido constatada ao redor do mundo 

nos últimos anos. (MIGUEL, 2008) 

 Nosso ponto de partida foi um estudo quantitativo online4, que teve como 

objetivo, atuar como uma pesquisa exploratória, que confirmassem algumas 

hipóteses que tínhamos sobre memes e gerassem pistas para descobrir mais 

sobre o tema. Ela nos trouxe dimensões, 90% dos respondentes já haviam 

compartilhado algum meme em redes sociais e 69% deles já haviam interagido 

com algum meme que fazia alusões a questões políticas. 

  Portanto, com a pesquisa, confirmamos não só a popularidade dos 

memes e sua relação com a política, mas também encontramos algumas 

questões norteadoras. Um dado importante foi que notamos que havia algumas 

diferenças nos gráficos de respostas quando utilizávamos como filtro a idades 

dos participantes. Com esses dados também ficou mais claro que nosso caminho 

de interesse era problematizar os memes a partir das relações que as pessoas 

tinham com eles e o quanto eles eram influentes para a visão que as novas 

gerações estão formando sobre a política. 

 Olhando para essa diferença de idade das respostas, assumimos que 

uma perspectiva geracional seria um caminho para o recorte de análise, 

principalmente por considerar por considerar um fator diferenciador entre essas 

gerações o primeiro contato com um mundo digital e suas possibilidades de se 

expressar em público. 

 Falamos aqui de nativos digitais, também conhecidos como geração Z 

5porque trata-se da primeira geração que cresce e forma seus valores em um 

mundo onde o acesso ao digital faz parte do cotidiano da sociedade. O fato de 

assimilarem as novas tecnologias com mais facilidades e transitarem por 

ambientes híbridos desde novos nos levanta questionamentos sobre o quanto 

isso altera suas relações com o espaço público e com a política. 

 Um outro fator que contribui por optarmos por esse recorte foi o fato de na 

minha vida profissional eu também estar estudando esta geração. Como gerente 

                                                 
4 Os detalhes metodológicos desta pesquisa estão aprofundados no capítulo 2 

5 Nascidos entre 1995 e 2010. Serão mais aprofundados no capítulo 2. 
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de pesquisa e conteúdo na empresa Consumoteca coordenei uma pesquisa 

sobre as particularidades da geração Z brasileira, que sente as mesmas tensões 

que a geração anterior, mas vem reagindo a elas de maneiras diferentes, 

principalmente no campo da política. 

 Tenho consciência de que a pesquisa de mercado e a pesquisa 

acadêmica possuem finalidades distintas e não pretendo tratá-las como a 

mesma coisa. Porém, acredito ao traçarmos um diálogo entre mercado e 

academia que ambos os lados saem ganhando com pontos de vistas 

enriquecidos. Não pretendemos trazer uma ideia romantizada sobre o que é 

cada geração. Sempre que trouxemos comparações entre os jovens de cada 

tempo ao longo deste trabalho foi para sinalizar diferenças de contexto e não 

determinar juízo de valor ou estabelecer ideia de progresso entre elas. Não há 

jovens melhores ou piores quando o assunto é política. Há diferentes contextos 

e cenários. 

 No caso da geração Z brasileira, por exemplo, por mais que estejamos 

falando de tecnologia e nativos digitais, vale frisar que as condições 

socioeconômicas no nossos país impedem que o acesso ao mundo conectado, 

assim como a formação sobre o que é cidadania ocorra de maneira homogênea. 

Ainda assim, o acesso que a maioria destes jovens possui hoje já o suficiente 

para configurar em novos comportamentos. 

 Hoje a geração Z é representada por indivíduos da faixa etária que vai dos 

8 aos 23 anos. Seria um desafio muito pretensioso para um projeto de mestrado 

realizar um estudo que representasse com precisão o pensamento de todos eles. 

Até porque parte dessa geração ainda está na idade fase escolar e se encontra 

na base de formação de seus valores. Optamos então por um sub-recorte com 

universitários de faculdades federais do Rio de Janeiro. 

 Nos interessa ouvir esse público porque por estarem na universidade já 

indicam um repertório de vivências com mais bagagem tanto teórica como 

prática para falar de política. Além disso já apresentam um grau de articulação 

mais esclarecido para exporem suas opiniões sobre política. Isso não indica que 

achamos menos importante estudar jovens dentro de outros recortes desta 

geração. Apenas significa que encontramos nos universitários um ponto de 
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partida mais indicado para iniciar um estudo que ainda tem muito a ser 

aprofundado. 

 A trajetória metodológica de nossa pesquisa se desenvolveu da seguinte 

maneira: 

 Tabela 1 – Cronograma da pesquisa 

 Fonte: autora 

 

 Após as informações coletadas na fase exploratória e a troca de 

informações com a banca na etapa de qualificação, traçamos uma pesquisa de 

viés antropológico inspirado em estudos de recepção que contaram com três 

grupos focais com os jovens universitários. Os dois primeiros grupos ocorreram 

em faculdades diferentes, mas com pouca distância temporal. A partir deles 

fizemos um primeiro cruzamento de informações e uma nova imersão em 

referências bibliográficas. 

 No terceiro grupo reformulamos o roteiro para checar se as análises dos 

primeiros grupos de confirmavam. Caso as análises não se confirmassem 

faríamos um quarto grupo como margem de segurança. Mas como os resultados 

estavam alinhados, achamos o suficiente. Para Minayo (2017) uma amostra 

qualitativa ideal é a que reflete, em quantidade e intensidade, as múltiplas 

dimensões de determinado fenômeno e busca a qualidade das ações e das 

interações em todo o decorrer do processo. 

 Por isso mais importante que o número de grupos, foi a nossa atenção 

com a validação dos perfis e análises a cada etapa do projeto. Além dos roteiros 

e das conversas estimuladas durante os encontros de grupo focal, pedimos ao 

fim deles, que os participantes nos enviassem por e-mail memes que eles 

usariam em conversas, opiniões ou debates que envolvessem política em seu 
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cotidiano, em qualquer plataforma digital. Junto com cada meme havia uma 

pequena justificativa de uso e contexto para que orientasse nossas futuras 

análises. É importante avisar desde já que todos os memes utilizados neste 

trabalho são frutos dessa coleta de campo. Por isso, apesar das definições 

teóricas aqui utilizadas, concebemos como memes de política todo o material 

que nossos entrevistados entenderam como tal. Isso foi crucial para a análise 

final. 

 O resultado provém de um cruzamento entre o material de campo e três 

eixos teóricos que demandam referências específicas: noções que rondam o 

conceito de política, estudos de gerações e a trajetória acadêmica do conceito 

de memes. Apesar da conexão entre esses diferentes campos achamos 

necessário dedicar certas partes do nosso desenvolvimento para cada um 

desses temas de maneira separada antes de chegar na análise principal. Tudo 

que é dito em cada capítulo é importante para a compreensão das considerações 

finais. 

 

1.3 Organização dos capítulos 

 

 O trabalho está dividido em três capítulos. No primeiro capítulo, fazemos 

uma breve contextualização sobre o impacto das novas tecnologias no cotidiano 

da vida em sociedade. Pensando nas transformações da internet, novas 

possibilidades de interatividade ressignificaram nossa relação com o tempo e o 

espaço, desde uma aparente sensação de caos à uma multiplicação de formas 

de expressão. Partimos do conceito de supermodernidade de Augé (1999) para 

a compreensão desse cenário. 

Seguimos com os novos dilemas vivenciados pelo cotidiano em rede 

pensando na maneira como expandimos nossas capacidades de interconexões 

da vida em comunidade para plataformas de sociabilidade do mundo digital. 

Sentimos a necessidade de dar uma pincelada por alguns pontos no qual se 

baseiam a clássica ideia de que a internet vem para “conectar todos entre todos”. 

Desde a forma como a topologia das redes foi construída até a forma como foi 
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posteriormente regulamentada é passível de uma série de questionamentos que 

implicam na forma como nos comunicamos atualmente.  

 A partir disso é que nos aprofundamos nas definições de política, traçando 

um breve histórico sobre formas de participação política ao longo da história. 

Sentimos a necessidade de trazer para a problematização o clássico conceito de 

esfera pública de Habermas (1999) adicionando novos fatos ao debate e 

propondo a adoção do conceito de esfera conversacional (LEMOS, 2009) para 

compreender melhor nosso universo de pesquisa. 

 Dentro desse contexto surgem indagações sobre o papel da mídia na 

mediação da relação entre as pessoas e a política ao redor do mundo. Constata-

se uma crise no sistema democrático que se justifica na explicação de espiral do 

cinismo desenvolvida por Joseph N. Cappella e Kathleen Hall Jamieson (1997). 

 Dada a contextualização cibernética e política, é no segundo capítulo que 

apresentamos a perspectiva das gerações. Com a visão sociológica de Manhein 

(1983) para compreender o que seriam gerações e dos estudos de McCrindle e 

Wolfinger (2010) para pontuarmos as diferenças e nomenclatura entre elas e 

justificar melhor nossa escolha pelo recorte da geração Z. Além disso, para a 

criação de um contraponto com informações mais regionais, apresentamos 

dados sobre um estudo brasileiro feito com o mesmo grupo geracional. 

 Em seguida, introduzimos a proposta de se olhar para memes enquanto 

mecanismos de remix cultural (2007) que ao longo do tempo se desloca da 

categoria de cultura trash midiática ao conquistar cada vez mais relevância no 

cotidiano das pessoas, atravessando por diferentes assuntos. Essa breve 

contextualização cria uma prévia para apresentação dos principais insumos 

coletados com a nossa pesquisa exploratória online. 

 Para enriquecer a discussão, traçamos uma breve trajetória acadêmica 

do conceito de meme (DAWKINS et al., 2001). Partimos de sua definição mais 

básica até o caminho que trouxe a ideia de memes para o universo cibernético, 

abrindo margem, para a partir disso repensar noções de deslizamento de 

narrativas e propagabilidade de conteúdo.  

 Por fim, no terceiro capítulo, chegamos ao cruzamos de todos os 

conceitos estudados e dados coletados até então com o material coletado. Em 
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um primeiro momento apresentamos os grupos focais, cada um com suas 

particularidades contextuais, seguidos da análise de tudo que foi dito nos grupos. 

Mantivemos em sigilo a identidade dos participantes pois este foi um acordo 

prévio para que concedessem a gravação e participação na pesquisa. Além 

disso a garantia de sigilo garantiu que cada participante ficasse mais à vontade 

para compartilhar suas opiniões mesmo quando a discussão entrava em temas 

de maior polêmica. 

 Em um segundo momento de análise adicionamos tudo que foi dito aos 

memes coletados com as pessoas do campo de pesquisa. Como o foco do 

trabalho era entender memes e política a partir de sua percepção pelos jovens 

universitários da geração Z, foi possível criar um quadro de relações que detalha 

motivações e consequências dos usos e apropriações dos memes por estes 

jovens no contexto de conversas políticas. Nas considerações finais, trazemos 

constatações e futuros desafios para este campo de estudo. 
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2 DÁS ÁGORAS À ESFERA CONVERSACIONAL 
 

2.1 Bem-vindos ao Caos 

 
O Meio é digital. Porque seu leitor é digital. Seu leitor vive no 
smartphone, ouve música no Spotify, vê séries no Netflix, tem um olho 
no WhatsApp e o outro no Facebook. Quando tem dúvidas, dá um 
Google. Admira Steve Jobs, ri de memes, às vezes bate-boca numa 
caixa de diálogo e, quando assim não tem nada para fazer, deixa o 
dedo girar pela timeline do Instagram ou do Twitter. Ou então gasta 
uns minutos no YouTube.Ser digital, no fim das contas, é só a vida 
como ela é. Normal. (Carta de apresentação do jornal digital O meio, 
2017)6 
 

Falar que o mundo mudou não é - nem nunca será - novidade. Afinal, a 

humanidade se desenvolve a partir da construção e reconstrução de crenças, 

anseios e valores. O mundo vive em constantes mudanças. Ainda assim, é cada 

vez mais comum ouvirmos e sentirmos que as transformações trazidas pelo 

desenvolvimento tecnológico dos últimos anos trouxeram transformações 

arrebatadoras para o nosso cotidiano, principalmente em função da rapidez com 

que transformamos nossas formas de nos comunicar e interagir com o outro nos 

últimos tempos. 

A partir da década de 70, com a difusão do termo sociedade da 

informação7, e de um modelo econômico em que a ideia de conhecimento seria 

o motor da economia de uma globalização neoliberal reforçou-se, no senso 

comum, a ideia de que o papel da imprensa seria o de transmitir informações de 

forma objetiva e imparcial para a audiência. No entanto, esta é uma questão que 

divide opiniões e vêm sendo frequentemente problematizada tanto no campo da 

comunicação quanto fora dela. 

Para Cebrián (1999) os meios de comunicação tornaram-se um 

componente indispensável da estruturação social e política dos povos: 

Sejam considerados ao estilo de McLuhan, como extensões das 
próprias faculdades sensoriais do homem, ou como o verdadeiro 
sistema nervoso da coletividade em que se encontram, o fato é que 

                                                 
6 Texto completo disponível no endereço: https://www.canalmeio.com.br/no-que-acreditamos/, 
acessado em abril de 2018 

7 O termo Sociedade da informação introduzido no meio acadêmico pelo o sociólogo 
estadunidense Daniel Bell em seu livro O advento da sociedade pós-industrial. Em seu livro, ele 
formula que o eixo principal de uma sociedade em transformação seria a informação alterando a 
estrutura central da economia. 

https://www.canalmeio.com.br/no-que-acreditamos/
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sua influência na configuração de uma consciência coletiva e no 
estabelecimento de uma ordem moral comumente reconhecida é 
essencial. (CÉBRIAN, 1999, p.51) 
 

Para o autor, o envolvimento da imprensa com a política e a economia 

seriam fenômenos típicos da revolução industrial. Já pensando nos novos 

cenários, o que se adiciona de novidade é a instantaneidade, a globalidade e a 

capacidade de transmissão de dados que, por si só, configura em um novo 

modelo de comunicação. Ao passo que o acesso à informação e ao 

conhecimento se tornaram mais democráticos, também se criaram outras 

tensões. 

 As novas possibilidades de interatividade ressignificam a todo tempo 

nossa relação com o tempo e o espaço, fazendo então, com que estes deixem 

ser referenciais seguros. Se antes nos interessava saber o que acontecia a 

nossa volta, queremos hoje também saber o que se passa do outro lado do 

mundo, o que aconteceu enquanto dormíamos e até mesmo as previsões do que 

pode acontecer nos próximos dias. Não é à toa que na vida contemporânea, a 

sensação de que estamos sempre sem tempo para fazer tudo o que queremos 

ou devemos fazer seja hoje um sintoma compartilhado em diversas culturas, por 

várias partes do mundo.  

Diante deste cenário, cabe pensarmos no termo “impaciência da opinião” 

(BAVARESCO & KONSEN, 2009) para descrever um momento ao qual às 

pessoas submetidas à uma lógica de consumo onde nos convertemos em seres 

cada vez mais conectado e menos pacientes em função da enorme carga 

informacional e fluxo de notícias que nos cerca. Sob esta perspectiva estaríamos 

tecendo um novo sistema comunicacional, com novas demandas e tensões. 

Para ilustrar melhor este momento midiático em que os antigos formatos 

de produção de conteúdo passam por mutações, tomemos como exemplo o 

fragmento que abre este capítulo. Trata-se de um manifesto de apresentação do 

canal O Meio - mais um entre tantos exemplos de veículos da atualidade que se 

propõem a fazer jornalismo adaptado para o “nosso tempo”. Afinal, nesse novo 

modelo de comunicação o jeito como assistimos filmes, ouvimos músicas ou 

lemos notícias estão incorporando novos hábitos a cada dia.  
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 O tradicional jornal de papel, aquele que embalava pela manhã fatos que 

foram apurados e selecionados por um grupo de profissionais da área, em uma 

redação até a meia-noite do dia anterior, hoje, ganha ares de obsoleto diante 

dessas novas relações temporais e espaciais.  Isso ocorre também porque o 

fluxo da informação não escapa às lógicas de mercado muito menos às 

transformações culturais do nosso meio.  

Para Wolton (2003), há tanta informação dispersa na Internet que podem 

ser acessadas como um número exponencial de novas informações que 

acabamos cultivando uma relação negativa com o tempo. “Os homens, frente às 

novas tecnologias de comunicação, estão, como o coelho de Alice no país das 

maravilhas, sempre atrasados, sempre com pressa, sempre obrigados a ir mais 

rápidos” (2003, p.31). Por isso, velocidade, se tornou um atributo do nosso 

tempo. 

Logo na página inicial do canal O Meio (2016-2018) já nos deparamos 

com a seguinte apresentação: “O Meio é uma newsletter, sai de segunda a sexta-

feira e chega de manhã cedo ao seu email. A leitura demora menos de oito 

minutos. E todas as notícias essenciais do dia estão ali, concisas. Da política ao 

que estreia no Netflix.”  

Fala- se de agilidade no consumo e promete-se uma curadoria de “tudo 

que importa.” Apesar do objetivo deste trabalho não ser o de debater acerca do 

que é jornalismo no mundo de hoje, entender o cenário midiático em suas novas 

nuances é fundamental para pensarmos as novas narrativas contemporâneas.  

Um dos pontos interessantes que esse discurso nos evidencia é o quanto 

a curadoria de notícias tornou-se um serviço da atualidade. Mais do que a 

apuração dos fatos, a descoberta do que é relevante para cada um torna-se uma 

nova necessidade do nosso tempo. Com mais informação em circulação, se 

disseminado de maneira desordenada, cria-se também uma sensação maior de 

confusão. 

O fato é que um indivíduo de classe média de uma 
sociedade desenvolvida já vivia imerso em uma enorme 
quantidade de informações e comentários e não foi 
necessário a chegada da internet para que 
reconhecêssemos a que tudo isso pode levar. As redes, 
entretanto, potencializam e alimentam ao extremo essa 
ilusão mítica de que estamos bem informados porque 
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podemos ter acesso a um número maior de notícias. 
(CÉBRIAN, 1999, p.58) 

 
Basicamente, não queremos lidar com as perdas que este novo fluxo 

proporciona. A velocidade e o volume de produção dos dados circulando nas 

infovias virtuais não são proporcionais ao modo como percebemos e 

administramos o passar do tempo em nosso cotidiano. Desta forma, a autor já 

alertava na virada do século que três características seriam emblemáticas na 

paradigmática e inevitável moderna sociedade da informação: a interatividade, o 

caos e a globalidade. 

Essa ideia de um possível jornalismo sob medida, tal como uma peça de 

roupa, que O Meio tenta proporcionar aos seus leitores é uma resposta em 

cadeia desta “quebra” das tradicionais hierarquias da informação. A sociedade 

da informação põe em xeque as nossas noções sobre conhecimento e mudam 

nossas prioridades a partir do momento em que precisamos lidar com excessos. 

E nos sentimos perdidos porque há a quebra da linearidade e a sensação de 

causa-efeito entre os acontecimentos. 

Se na Modernidade reforçamos a ideia de um mundo piramidal, com 

instituições fortes e centralizadoras como o Estado, a Igreja, os partidos, enfim, 

com uma certa ordem estabelecida, agora temos que nos achar nessa imensa 

rede onde aparentemente todos mandam e ninguém obedece. Mas isso não 

significa que a estrutura se modificou tão radicalmente.  

Para Marc Augé (1999), que cunhou a supermodernidade para trabalhar 

com a antropologia urbana na década de 90 faz mais sentido se falar em uma 

modernidade potencializada através das transformações das categorias de 

tempo e espaço do que pensar na pós-modernidade enquanto um tempo 

histórico completamente diferente disso, feito puramente de rupturas. 

O que é novo não é que o mundo não tenha ou tenha 
pouco ou menos sentido, é que sentíamos explícita e 
intensamente a necessidade diária de dar sentido ao 
mundo, não a determinada aldeia, a determinada 
linhagem. Essa necessidade de dar sentido ao presente, 
senão ao passado, é o resgate da superabundância 
factual, que corresponde a uma situação que 
poderíamos dizer de supermodernidade para dar conta 
de sua modalidade essencial: o excesso. (AUGÉ, 1994, 
p.32) 
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Uma vez que perdemos os referenciais que davam sentido às coisas, a 

simultaneidade dos fatos quebra a nossa percepção de início, meio e fim dos 

acontecimentos. E na tentativa de encontrar rapidamente sentido para o que não 

entendemos acabamos cada vez mais recorrendo às nossas próprias 

referências para interpretar as informações que nos cercam. Uma vez que 

informações circulem pelos quatro cantos do globo, e em tempo real, temos a 

impressão de que mais coisas estão acontecendo - e que estamos dentro da 

história. 

 Para ele, estaríamos vivendo numa era caracterizada por dois fatores 

transformadores: as figuras de excesso – caracterizados pela superabundância 

factual e espacial e a individualização das referências. Segundo Augé (1994, p. 

31), “Essa superabundância só pode ser plenamente apreciada, levando-se em 

conta, por um lado, a superabundância da nossa informação e por outro, as 

interdependências inéditas do que alguns chamam hoje de “sistema-mundo”.  

 

2.2 As Figuras de Excesso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Aceleração da história 

 

Fonte: Print retirado do Facebook da autora 
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As figuras de excesso se referem à superabundância de fatos e à 

multiplicação dos espaços. Já que podemos estar com o corpo em um lugar e a 

mente em outro, o mundo se encolhe e percebemos mais coisas acontecendo. 

Por um lado, a ideia de que a história caminha rumo a algum tipo de progresso 

humano se vê cada vez mais enfraquecida diante de guerras, genocídios, 

intolerância e violência. Somado a isto, a categoria tempo é acelerada. 

 O que aconteceu ontem já é História. E quando tudo que é registrado em 

algum lugar, se torna acontecimento fica difícil hierarquizá-lo por importância ou 

reconstituí-lo com uma linha do tempo. Um mesmo objeto é passível de múltiplas 

análises. Essa aceleração, portanto, não é simplesmente no sentido de que os 

fatos aconteçam mais rápidos, mas é, além disso, a velocidade em que esses 

fatos são divulgados. A distância entre um acontecimento, seu registro e sua 

divulgação é que encurtou. 

Seguindo a linha de pensamento de Augé (1994), uma explicação para 

isso seria o fato de que a ocorrência de fatos históricos passa a ser assimilada 

e narrada em simultaneidade com os fatos cotidianos. A figura 1 explicita bem 

esse fenômeno. O post do Twitter que também se se disseminou com o 

Facebook, sobretudo entre os jovens, brincava com o fato de que estamos 

vivendo diante de tantos fatos dignos de serem considerados históricos que em 

20 anos ter estes conhecimentos testados em uma prova de história como 

fizemos de maneira tradicional se tornará algo muito mais complexo.  A imagem 

com a frase foi amplamente circulada no mês de março de 2016, no período em 

que o impeachment da ex-presidente Dilma estava em processo de apuração e 

cada dia novos fatos nos traziam o tom de uma narrativa quase literária sobre o 

que estava acontecendo. 

Para Sodré (2009, p.15) a antiga função integradora da narrativa estaria 

ainda presente na comunicação de qualquer acontecimento, em geral, 

mesclando realidade histórica com imaginário coletivo, tal como se dava da 

oralidade de narrativa clássica. No entanto, se por um lado, a necessidade e o 

hábito de narrar foram renovados ao longo dos anos, por outro, os meios para 

essas mensagens se multiplicaram com o passar do tempo, nos oferecendo cada 
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vez mais possibilidades de compartilhar ideias, opiniões, crenças, fatos e 

histórias.  

Os novos meios são também terrenos férteis para os deslizamentos das 

informações. É esse "deslizamento" que Sodré (p.39, 2009) chama de "profecia 

autorrealizadora" da mídia, o fato de estarmos sempre de um gerundismo, um 

tempo que “está sendo” - no sentido de praticar e receber a ação no mesmo 

tempo. A enunciação já sugere o que o enunciado diz com micronarrativas que 

produzem um conhecimento situado a meio caminho entre o senso comum e o 

conhecimento sistemático. 

 

2.2.1 A Individualização das Referências 

 

 

 

Figura 4 – Individualização das referências 

Fonte: Print retirado do Facebook da autora. Acesso em: 4 de abril de 2018 

A individualização das referências seria outro efeito colateral 

desencadeado pela forma como lidamos com as figuras de excessos. E mais 

uma vez, a visão de Cébrian (1999) complementa o pensamento de Augé (1994) 

ao prever uma certa instabilidade para este mundo de novos fluxos, de alta 

interatividade e sensação de caos diante da globalização dos fatos. Neste 

cenário de incertezas, há uma constante busca por significados e conexões 

dentro do que é noticiado, compartilhado e comentado nas infovias da 

informação. 

O fato de estarmos inseridos em todos os lugares, mesmo que estes 

estejam fisicamente distantes; enfraquece as nossas referências coletivas, 
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gerando um individualismo exacerbado e carente de identidade. O indivíduo se 

vê então sempre no centro dos acontecimentos, tornando-se referência para 

interpretar as informações que lhe chegam. A busca por uma identidade, seja 

ela coletiva ou individual, demanda também outra busca por significados.  

Burke (2003) ressalta que a alcunha de sociedade da informação perde o 

sentido se nos atentarmos ao fato de que historicamente a busca por 

conhecimento e informações sempre esteve na base de organização e poder de 

diversas civilizações. O que se vive de diferente agora seria a perda das 

condições de distinguirmos informações “relevantes” de ruídos da mensagem. 

Essa tensão também é aprofundada pela socióloga holandesa Liesbet van 

Zoonen (p.60, 2012) ao desenvolver seu conceito de eu-pistemologia8.  Para ela, 

as culturas populares de hoje são permeadas por suspeitas epistemológicas, isto 

é, com a crença de que as reivindicações da verdade e do conhecimento estão 

ligadas a interesses sociais e materiais particulares que não devem ser 

acreditadas ou, pelo menos, tomadas com ceticismo.  

Na vida cotidiana, a eu-pistemologia trata de nos colocarmos como fonte 

principal das verificações de verdade sobre o que acontece ao nosso redor. 

Narrativas e reivindicações de primeira pessoa - ou melhor - performances de 

autenticidade se desenrolam nas conversas diárias já que cada vez mais 

pessoas se organizam na busca por significados e sentidos a partir do seu 

repertório de experiências. 

 Na figura 2 temos mais um exemplo de post que ilustra essa sensação 

de entender o mundo a partir de discursos que façam sentido dentro das nossas 

referências de mundo. Isso mostra como a grande imprensa - que por muitos 

anos teve sua credibilidade associada ao papel de checar fatos para construir 

narrativas verdadeiras e se comunicar com a grande massa - passa a “competir” 

com um tipo de conteúdo de outras naturezas e fontes, e assim, perde 

credibilidade para o julgamento do “eu”. Tanto "[...] na televisão ou na rede 

cibernética, principalmente sem um jogo correto das fontes, é cada vez mais 

                                                 
8 Tradução nossa. No texto original encontra-se com I-pistemology. 
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difícil separar o imaginário do real ou o verdadeiro do falso.” (SODRÉ, p.45, 

2009) 

Em 2016, o termo “pós-verdade” 9foi eleito a palavra do ano pelo dicionário 

Oxford10. A palavra alcançou seu pico de uso na rede em 2.000% após ter sido 

mencionado tantas vezes. Só o Google registra11 mais de 20,2 milhões de 

citações em inglês, 11 milhões em espanhol e 9 milhões em português desta 

palavra que muito se popularizou em pautas associadas a alguns fenômenos 

políticos recentes como a eleição de Donald Trump nos EUA e o Brexit na 

Europa.  

Na definição do dicionário britânico, “pós-verdade” é um adjetivo “que se 

relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos 

influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças 

pessoais”. Ou seja, o termo dá conta de explicar algo não se trata 

necessariamente em um boato ou mentira, mas da falta de compromisso com a 

apuração da verdade em relação à repercussão de algum acontecimento. 

 

2.3 O Cibercotidiano 

 
Existir isoladamente, sem sentir qualquer tipo de influência, é uma abstração 

Marcelo Gleiser 

 

Esse conflito de distinguir o que é ou não uma fonte confiável gerada pela 

abundância dos fatos e a aceleração da história é gerado a partir da 

simultaneidade com que experimentamos o mundo. O próprio Augé (1994) 

coloca em xeque os modos como se faziam pesquisas antropológicas até então. 

O tempo de hoje não permite mais que olhemos para nossos objetos de maneira 

                                                 
9 O termo foi usado pela primeira vez em 1992 pelo dramaturgo sérvio-americano, Steve Tesich. 

10 Os dados foram fornecidos pela matéria publicada no jornal Nexo, acessado em fevereiro de 
2017 e disponível em https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/11/16/O-que-é-‘pós-
verdade’-a-palavra-do-ano-segundo-a-Universidade-deOxford   

11Dado divulgado na Carta Capital, acessado em maio de 2018 e disponível em 
https://www.cartacapital.com.br/revista/933/a-era-da-pos-verdade 

 

https://www.cartacapital.com.br/revista/933/a-era-da-pos-verdade
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distante, com o olhar do “exótico”. Para ele já não se pode estudar a sociedade 

de forma descolada da humanidade. 

Diante disto, um caminho para o qual nos debruçamos neste trabalho é o 

de entender os novos movimentos do mundo sem jamais abandonar a 

perspectiva da cotidianidade. Como já havia sido destacado por Heller (2011 

[1970], p.34) anos antes de Augé, as grandes ações não cotidianas apesar de 

não serem contadas nos livros de história são como um pano de fundo para que 

estas aconteçam. A vida cotidiana não deveria estar em “conflito” com a história, 

uma vez que esta esteja no cerne do acontecer histórico. 

Desse modo, não podemos reconhecer a meta da história, nem sua 

necessidade, o que podemos é compreendermos os homens em suas atividades 

humano-genéricas. O homem da cotidianidade é atuante e fruidor, ativo e 

receptivo e não tem condições de se absorver inteiramente em nenhum desses 

aspectos. ”Nela colocam-se em funcionamento todos os sentidos, todas as suas 

capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, 

paixões, ideias, ideologias.” (HELLER, 2011, p.31) 

A vida cotidiana é a vida do indivíduo, sempre simultaneamente, ser 

particular e ser genérico. A medida em que surgem novas plataformas 

disponíveis para os afazeres cotidianos, essa inseparabilidade de camadas o 

acompanha. Retomando ao manifesto do Canal Meio, mas agora, com o olhar 

focado a partir desta perspectiva cotidiana é interessante notarmos como ele 

descreve uma típica rotina cotidiana de seus leitores.  

Ao descrever o nosso transitar entre ações que demandam ora 

habilidades intelectuais, ora sentimentos e paixões, como por exemplo o trecho: 

“[...]às vezes bate-boca numa caixa de diálogo e, quando assim não tem nada 

para fazer, deixa o dedo girar pela timeline do Instagram ou do Twitter, dá-se 

destaque ao fato de que  transferimos para o meio digital não só os fenômenos 

extraordinários, mas também as partes ordinárias de nossas vidas. 

Pontua-se desta forma o quanto o meio digital está presente de forma 

fragmentada em nossas vidas. O digital está presente na vida como ela é – ou 

seja, nas repetições da vida diária.  
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 O fato é que ser ou não digital não se trata mais de uma questão de 

gosto, mas algo que foi acentuado a partir de todo o contexto socioeconômico 

ao qual estamos inseridos. Ainda costuma-se dizer no senso comum de que 

estamos viciados em internet. Mas quando falamos em vício pensamos apenas 

na vontade do livre-arbítrio e no prazer de usar, como se pudéssemos analisar 

a internet como um aparato tecnológico e homogêneo que seduz a humanidade.  

 Vale salientar que se somos parte de um espectro de interesses, o espaço 

físico e o ciberespaço estão em constantes pontes de acesso entre um e outro, 

para dar conta por completo de nossas experiências diárias. Movemos 

conteúdos na medida em que navegamos pela rede, sugerindo assim, um mundo 

onde as pessoas contam uma com as outras para passar adiante fragmentos de 

notícia, informação e entretenimento várias vezes ao longo do dia, tudo isso 

moldado pelo forte desejo de participarem de conversas contínuas de amigos, 

familiares ou colegas de trabalho. 

 
A mesma pessoa que repassa para seus amigos o link para um 
vídeo trash no YouTube e dança a noite toda em uma rave, pode 
ser o mesmo que gerencia uma grande empresa e mantém-se 
bem informado sobre os impactos políticos na economia. Em 
uma aba de seu navegador da Web, ele lê e escreve 
comentários no YouTube sobre aquele vídeo, e em outra aba 
negocia com um parceiro online sobre como melhor desenvolver 
determinado projeto ambientalista para um edital 
governamental. (PRIMO, 2007. p.4) 

 
Segundo Santaella (2008), por isso, pensar neste convívio entre 

diferentes espaços e plataformas, produção de conteúdo e fluxo de informação 

na internet da atualidade requer uma constante validação da ideia de espaço 

híbrido. Podemos compreendê-lo meramente como algo ocasionado pela 

tecnologia, mas é, além disso, um espaço conceitual gerado a partir do encontro 

entre espaços físicos e digitais, ainda que sejam viabilizados por meio do uso 

das tecnologias móveis como interfaces sociais. 

Para a pesquisadora Santaella (2008, p. 22), o fator da mobilidade quando 

associado à nossa capacidade de conexão em rede teria sido um fator-chave 

para pensarmos internet hoje. Trata-se:  

 
[...] de algo criado pela conexão de mobilidade e comunicação e 
materializado por redes sociais desenvolvidas simultaneamente 
em espaços físicos e digitais. São, acima de tudo, espaços 
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móveis, isto é, espaços sociais conectados que são definidos 
pelo uso de interfaces portáteis como os nós da rede. 

 

 

2.3.1 Redes Sociais e Distributivas 

 
O futuro já chegou, só não está ainda 

uniformemente distribuído 
William Gibson 12(1980)  

 

Dentro dos fenômenos atuais que a internet nos proporciona, temos as 

“redes sociais” como grandes protagonistas do nosso acesso ao mundo digital. 

Segundo pesquisa13 do grupo Social Media Trends divulgado no início de 2018, 

78% dos usuários de internet no Brasil estão em alguma rede social. No entanto, 

vale lembrar que a habilidade de estar conectado em rede, é mais que um 

ciberfenômeno. Trata-se de uma característica humana potencializada pela 

internet, mas que não fora iniciada a partir dela.  

Vale dizer que a ideia do que seria uma rede social antecede a internet. 

Podemos entender por rede social um conjunto organizado caracterizado por 

dois elementos: os seres humanos e as conexões entre eles. “As redes sociais 

cotidianas reais evoluem organicamente da tendência natural de cada pessoa 

buscar e fazer vários ou poucos amigos, ter famílias grandes ou pequenas, 

trabalhar em locais agradáveis ou anônimos.” (CHRISTAKIS; FOWLER, 2009, 

p.9)  

Porém, com o intercâmbio do nosso cotidiano para o espaço da internet e 

todas as plataformas de sociabilidade que lá estão, expandimos nossas 

capacidades de interconexões. Plataformas populares como Facebook, Twitter 

e Instagram, apesar de apresentarem suas dinâmicas próprias de 

funcionamento, têm em comum o fato de serem gratuitas e propiciarem uma 

estrutura de conexões estruturadas em rede. 

                                                 
12   O escritor americano William Gibson inventou o termo ciberespaço em 1982, para se referir 

ao ambiente virtual criado pelas redes de computadores.. 

13 Disponível em: https://inteligencia.rockcontent.com/relatorios/social-media-trends-2018/ 

Acesso em: 8 de abril de 2018. 

https://inteligencia.rockcontent.com/relatorios/social-media-trends-2018/
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Pensar em redes sociais como redes estruturais ultrapassa seu caráter 

metafórico, mas nos direciona para uma topologia que explica o porquê delas 

ajudarem a descontruir os velhos padrões centralizados de acesso à informação. 

A ideia de “conectar todos entre todos” veio a partir dos sistemas de redes 

distribuídos, que foram desenvolvidos pelo cientista social norte-americano Paul 

Baran (1962)14 na época em que a internet era ainda um projeto em incubação. 

A grande proposta inovadora das redes distribuídas é que elas passaram 

a permitir que as informações estivessem em constante circulação, sem partir de 

um centro definido. Isso confere uma certa força ao mecanismo, pois, mesmo 

que uma das conexões seja destruída, o sistema não para de circular dados. Se 

pensarmos que se tratava de um contexto histórico de Guerra Fria, pode-se dizer 

que todas essas possibilidades da distribuição de dados das redes foi surgiu 

mais por conta das restrições técnicas de um sistema e atender a uma demanda 

política15 do que algo construído para se propiciar uma nova forma de diálogo da 

sociedade civil. 

Diante de todas essas novas possibilidades trazidas pelo modelo também 

foi possível catalisar o processo de globalização do mundo, caracterizado pela 

transnacionalização do sistema produtivo e marcado pela aceleração dos 

deslocamentos tanto dos capitais como da informação. É provável que o principal 

ganho desse modelo tenha sido a possibilidade de encontros que ele viabiliza. 

Ele nos possibilitou não apenas a conexão entre pessoas que antes não se 

conectavam facilmente, mas também conectou-se a novas ideias e contextos em 

meios que antes não eram férteis para essa troca. 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Seu artigo original foi intitulado On distribuited communication networks 
15 A necessidade de estar preparado para se defender de ataques inimigos na polarização 

política e ideológica da Guerra Fria foi um dos fatores responsáveis pelo desenvolvimento da 

noção de rede. 
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Tabela 2 - Diagrama de topologia das redes desenhados por Baran. O modelo 

C ilustra a rede distributiva da internet 

 

Fonte: Paul Baran (1962) 

Se voltarmos ao desenvolvimento dos meios de comunicação ao longo da 

história, podemos perceber que saímos de modelos centralizados na 

Antiguidade (A), migramos para modelos descentralizados com a difusão da 

imprensa e hoje, com a internet, nosso modelo segue as redes distributivas e 

conectadas entre si. Elas se tornam alavancas para a formação de uma nova 

esfera de células de diálogo, absolutamente informais, não submetidas aos 

métodos tradicionais de controle e capazes de atravessar fronteiras. Isso 

significa que agora, qualquer um, em qualquer canto do mundo com acesso à 

internet, pode ter suas opiniões e visões de mundo reverberando nas infovias 

uma vez que estejam emitindo uma mensagem a alguém da rede. 

Jenkins (2014), Green (2014) e Ford (2014) chamam de cultura da 

conexão este cenário em que emerge um modelo híbrido e emergente de 

circulação em que há um mix de forças que age, tanto de cima para baixo, como 

de baixo para cima. Essa mudança sinaliza um movimento de distribuição para 
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circulação que configura um modelo mais participativo da cultura. No entanto, 

pensar em democratização, empoderamento ou participação online é uma 

questão que vai muito além das possibilidades de acesso. As mídias digitais 

funcionam como catalisadoras para a reconceituação de outros aspectos da 

cultura, exigindo que sejam repensadas as relações sociais e que imaginemos 

de outro modo as novas dinâmicas de participação culturais, econômicas e 

políticas. 

A partir dessas relações de acessos mais presentes em nosso cotidiano, 

várias redes sociais têm se revelado também como espaços de cidadania.  

 
Na medida em que as redes se caracterizam pela existência de 
laços firmados a partir de interesses comuns, é possível verificar 
a formação de todo o tipo de agrupamento para a troca de 
informações, ideias e materiais, gerando não apenas uma 
interação nos participantes no sentido de compartilhar e produzir 
conhecimento, mas também o engajamento em questões 
políticas, culturais e sociais.( SÁ MARTINO, 2015, p.56) 

 
Desde ondas de protestos que resultam na queda de ditaduras ancestrais 

até a retirada de campanhas publicitárias do ar, as redes sociais estão se 

revelando enquanto novas esferas para se falar e exercer política.   Por isso, 

existe a ideia de que a sociedade civil nunca teve tanto poder em suas mãos, no 

sentido de que somos capazes de tomar decisões em grupo sem passar pela 

intermediação de organizações tradicionais. Além do valor que sempre 

atribuíamos ao acúmulo do capital, agora damos semelhante importância ao 

acúmulo e domínio da informação. Informação se torna a nova matéria-prima da 

vida social 

 

2.3.2 Redes de poder 

 
“O poder não utilizado passa 

imperceptivelmente para as mãos de outro.” 
 Konrad Heiden 

 

Para Cébrian (1999, p.53): 

 
Essa possibilidade de ter milhões de pessoas de diferentes 
etnias, nações e culturas falando entre si, em círculos sem 
intermediários, passa a nos oferecer infinitas variações. Porém 
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ele pontua que o sistema de organização hierárquica de valores 
de cada sociedade, seria substituído, em grande parte pelo caos. 
 

Para alguns entusiastas da cibercultura, como Pierre Lévy (2002, p.27), 

esse caos permitiria uma desterritorialização positiva. O ciberespaço seria uma 

espécie de aposta para a libertação das “velhas” hierarquias do saber - um 

espaço móvel de interação entre conhecimentos e conhecedores de coletivos 

inteligentes e colaborativos. 

Segundo o sociólogo, a internet criaria um ambiente fértil para que a 

humanidade desenvolvesse o que ele chama de inteligência coletiva, um 

conceito não apenas intelectual, mas também político em que “o intelectual 

coletivo constrói de maneira recursiva e cooperativa um cinemapa de seu mundo 

e de significações, um hipermapa indicativos de multidão de seres, obras e 

comunidades pensantes, uma rosa dos ventos do espírito que indica ainda 

outros mapas e outros mundos. “(LÉVY, 2002, p.128) 

Ao vislumbrar a ideia clássica de ágora dentro do ciberespaço, Lévy 

(2002) acredita que nestes espaços se exerceriam serviços públicos onde seria 

possível o uso mais rico da informática comunicacional que forneceria aos seres 

humanos meios de reunir suas forças mentais para constituir coletivos 

inteligentes e capazes de vivenciar uma democracia direta em tempo real. 

 
A democracia direta no ciberespaço poria em ação uma 
civilidade acompanhada pelo computador. Essa nova 
democracia poderia assumir a forma de um grande jogo coletivo. 
Essa nova democracia poderia assumir a forma de um grande 
jogo coletivo no qual ganhariam (mas sempre provisoriamente) 
os mais cooperativos, os mais urbanos, os melhores produtores 
de variedade consonante...e não os mais hábeis em assumir o 
poder, em sufocar a voz dos outros ou em captar as massas 
anônimas em categorias molares. (LÉVY,2002, P.65) 

 

No entanto, há muitos outros autores que confrontam essa visão. O fato 

das redes distributivas da informação permitirem fluxos desviantes da hierarquia 

não significa o fim de uma batalha por poder. Mas esta é outra questão um pouco 

mais complexa, pois poder é outra palavra que abre uma possibilidade vasta de 

significados em nossas mentes. 

 Por isso, é interessante pontuá-la a partir do ponto de vista de algumas 

referências do tema no campo das ciências sociais. Para Foucault (1989, p. 183-
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184), “o indivíduo é o efeito do poder e, simultaneamente, ou pelo próprio fato de 

ser um efeito, é seu centro de transmissão. O poder passa através do indivíduo 

que ele constituiu”. 

Isso significa que o poder deve ser analisado como algo que circula dentro 

de uma rede, como uma relação em cadeia. Não se trata de algo que está 

concentrado aqui ou ali, mas sim de algo que se espalha a partir de 

microrrelações sociais.  

 
O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas, os 
indivíduos não só circulam, mas estão sempre em posição de 
exercer este poder, e de sofrer sua ação; nunca são alvos inertes 
ou consentidos do poder, são sempre centros de transmissão. 
Em outros termos, o poder não se aplica aos indivíduos, passa 
por eles. (FOUCAULT, 1989, p. 183) 

 
. Essa visão nos alerta ao fato de que por mais que a topologia das redes 

distributivas tenha dissolvido hierarquias, ela não elimina completamente as 

relações de poder existentes na cadeia. Sob essa ótica é fundamental não tomar 

o poder como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo, de um 

indivíduo ou um grupo sobre os outros, mas ter em mente que o poder está em 

toda parte porque provém de todos os lugares. Ele se dissemina a partir de 

inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e móveis.  

Trata-se de uma disputa mais do campo simbólico que acontece na 

medida em que diferentes efeitos de verdade vão sendo disseminados a partir 

de discursos que independentemente de serem verdadeiros ou falsos se 

comportam como blocos táticos no campo das correlações de força. 

Partindo do mesmo pressuposto, mas pensando em um enquadramento 

mais político Castells (2009, p.57) diz que “o poder é a capacidade relacional 

que permite a um ator social influenciar assimetricamente a decisão de outros 

atores sociais de formas que favoreçam a vontade, os interesses e o valor do 

ator que detém o poder.” 

Como diz Recuero (2011): 

 
O caráter relacional dos exercícios de poder também pode refletir nas 
redes estruturais distributivas, pois em uma rede, as relações entre 
seus participantes são mais importantes do mais do que as 
características específicas de cada um enquanto pessoa. Essa noção 
é importante para que possamos compreender que não se trata de uma 
relação entre indivíduos, mas uma relação entre relações.  
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O interessante da concepção de Castells (2009) é que ele também 

concebe o poder não enquanto atributo, mas sim como relação, já está sempre 

relacionado ao grau de influência de alguém sobre o outro. A partir disso ele 

assume uma lógica que entende o poder sob um prisma que entende que há 

sempre um grau de consentimento e aceitação por parte daqueles que são ou 

estão dominados. 

Dentre essas visões extremas, é interessante o ponto levantado por 

Castells (p.414, 2009) que entende que a relevância de uma tecnologia e suas 

aceitações pelas pessoas em geral não seriam consequências da própria 

tecnologia, mas sim de sua apropriação por indivíduos e coletivos para satisfazer 

suas necessidades e cultura. Portanto, a topologia da rede por si só não é capaz 

de eliminar relações de domínio e opressão. Isso explica porque há tantas 

críticas ao projeto de democracia direta de Lévy (2002) no ciberespaço. 

Ainda que a sociedade em rede seja global, isso não significa que as 

pessoas de todo mundo estejam inseridas nela, mas todos são afetados pelos 

processos e fluxos que caminham por sua estrutura. 

 
A sociedade em rede funciona com base em uma lógica binária 
de inclusão/exclusão cujos os limites se alteram com o passar 
do tempo tanto com a mudança nos programas das redes quanto 
com a condições de desempenho desses programas, ela 
depende também da capacidade dos atores sociais, em vários 
contextos, de agir sob esses programas, modificando-o de 
acordo com seus interesses.(CASTELLS, p.72) 
 

Desta forma, podemos conceber a sociedade em rede como uma 

estrutura dinâmica e altamente maleável às forças externas sociais, como a 

cultura, a política e a lógica de mercado. A rede permite então uma comunicação 

pessoal de massa, pois herda da comunicação de massa a possibilidade de se 

atingir uma grande audiência permite a criação individual de cada um.  Ao passo 

que as grandes corporações não se extinguem, mas se ressignificam e também 

abrem frentes de criação e produção nas plataformas digitais. 

Para Shirky (2015) embora este utopismo inicial em torno das novas 

ferramentas de comunicação sugerisse que estávamos rumando para uma 

espécie de paraíso pós-hierárquico, não é isso que está acontecendo agora, e 

nem é isso que aponta o futuro. Nenhuma das vantagens absolutas de 
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instituições como empresas, escolas ou governo desapareceu. O que 

desapareceu foram muitas das vantagens relativas – isto é, relativas aos 

esforços das pessoas que elas representam. Para ele, os desmoronamentos dos 

custos tradicionais da comunicação estão possibilitando novas formas de 

organizações grupais por todo mundo, mas ainda estamos em fases 

experimentais de todo o processo. 

 

 

2.3.3 Mais comunicação, mais dados em circulação 

 
 

Quem fala o que quer, ouve o que não quer. 
(ditado popular)  

 

Pensar na comunicação em rede hoje, desenha um cenário paradoxal. Se 

por um lado pregou-se um modelo de acessibilidade e liberdade, dando espaço 

a vozes que até então não tinham visibilidade nos veículos tradicionais de 

comunicação de massa, por outro, isso não anula a existência de empresas que 

monopolizam esse fluxo de dados.  

Tudo aquilo que escrevemos, postamos e acessamos é codificado em 

algum lugar do ciberespaço. Esses rastros digitais, embora pareçam ruídos 

singelos deixados pelo caminho, quando acumulados e interligados geram 

informações sobre nossos hábitos cotidianos, nossas transações financeiras e 

até mesmo nossos deslocamentos no espaço físico. Por isso, devemos atentar-

nos ao fato de que o mesmo modelo que nos conferiu tanta liberdade de 

expressão também nos ameaça em diversas esferas da nossa privacidade. 

Hoje para se estudar qualquer fenômeno que aconteça em rede é 

inevitável trazer um pouco deste debate, que é um dos mais atuais quando se 

pensa em redes sociais. A forma, os fluxos e o destino das nossas atividades 

online tem pautados a agenda global dividindo opiniões. Aliás, essa é uma 

discussão que demorou a tomar forma nessas proporções e ser percebida 

enquanto uma questão de política. 
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Em uma entrevista16 ao jornal El país concedida em abril de 2010, o 

jornalista Cébrian (2010) 17 já alertava sobre esse cenário:  

 
Na rede, você diz o que quer, quando quiser e a quem ouvir, 
portanto, o acesso à informação aumentou de forma 
espetacular. Isso é fato. Só que, paradoxalmente, vamos de 
encontro a um modelo de concentração: 90% das buscas estão 
no Google, 80% dos navegadores de internet são propriedade 
da Microsoft e 90% dos vídeos postados moram no YouTube. 

 

Desta maneira, ele descreve a internet como um espaço de 

desintermediação, onde as movimentações dos cidadãos ultrapassariam e co-

existiriam com a movimentações de políticas partidos e outras instituições, em 

um fluxo ausente de regulamentação. 

 
No mundo virtual, a norma não conduz à lei, mas ao software. 
Ou seja, quem tem software controla a norma. Isso já se nota no 
"governo do Google", que não respeita praticamente nenhuma 
das legislações internacionais sobre propriedade intelectual, 
direitos de privacidade, nada disso o afeta. (CÉBRIÁN, EL PAIS, 
2010) 
 

 Enquanto a regulamentação da circulação de dados e da forma como 

nos comunicamos na internet não impactou tomadas de decisão de proporções 

globais, o assunto não ganhou força de debate. É claro que sempre houve quem 

estudasse o tema, mas passamos os primeiros anos de uso das redes sociais 

imersos em entender suas novas possibilidades de formato e linguagem que 

deixamos de nos procurar com os bastidores de seu funcionamento. 

                                                 
16 Disponível em > http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,as-teclas-de-juan-luis-cebrian-
fundador-do-el-pais,539361. Acessado em abril de 2018 

17 O jornalista, escritor e acadêmico espanhol foi o fundador do periódico El País 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,as-teclas-de-juan-luis-cebrian-fundador-do-el-pais,539361
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,as-teclas-de-juan-luis-cebrian-fundador-do-el-pais,539361
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 Figura 5 - Capa da revista The Economist “Os recursos mais valiosos do mundo” 

Fonte: The Economist 

 

Já hoje, tendo experimentado experiências das mais positivas às mais 

negativas, quando se trata da vida conectada em redes cibernéticas e tendo nos 

livrado um pouco daquela visão maniqueísta de atribuir um juízo bom ou ruim ao 

que fazemos na internet, avançamos nas discussões políticas que ela traz. Em 

maio de 2017, a matéria de capa da revista The Economist, 18trouxe holofotes 

para essa discussão, ao apontar os dados como os novos recursos de maior 

valor de mercado da nossa era.  

Se há um século, o recurso em questão era o petróleo. Agora, 

preocupações semelhantes estão sendo levantadas pelos gigantes que lidam 

com dados - o petróleo da era digital. Empresas como - Alphabet (empresa-mãe 

do Google), Amazon, Apple, Facebook e Microsoft – são detentoras do fluxo de 

grande parte de tudo que circula no ciberespaço formando a lista das cinco 

marcas mais valiosas da atualidade. 

                                                 
18 The Economist é uma publicação inglesa de notícias e assuntos socioeconômicos 
internacionais editada em sua sede na cidade de Londres, no Reino Unido. A revista tem um 
papel de destaque na imprensa global e assume uma postura editorial que apoia o liberalismo 
clássico e econômico , é favorável ao livre-comércio, globalização, imigração livre e algumas 
causas socialmente liberais. A matéria pode ser lida na íntegra neste endereço: 
https://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-demands-new-approach-
antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource , acessado em abril de 2018. 

https://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-demands-new-approach-antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource
https://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-demands-new-approach-antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource
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Ao passo que por um lado os serviços dessas companhias transformaram 

setores da economia, deixando uma série de serviços mais acessíveis para 

pessoas de todo o mundo oferecendo serviços gratuitos, não se pode fechar os 

olhos para o preço “invisível” que se paga por isso. 

 
Reinicializar o antitruste para a era da informação não será fácil. 
Isso acarretará novos riscos: mais compartilhamento de dados, 
por exemplo, poderia ameaçar a privacidade. Mas se os 
governos não quiserem uma economia de dados dominada por 
alguns gigantes, eles precisarão agir em breve. (The Economist, 
2017)19 

 
 A matéria foi apenas o estopim de discussões ainda maiores. O 

Facebook já vinha sendo muito criticado tanto por alguns veículos da mídia, 

como pela academia, pela sua capacidade disseminação de notícias falsas e 

pelo modo como sua estruturação de conteúdo vem propiciando a polarização 

de opiniões na rede cibernética, criando audiência para a propagação de boatos 

e discursos de ódio. A causa disso, foi o fato de terem alterado seu algoritmo de 

forma a diminuir o alcance de postagens de sites noticiosos para privilegiar 

postagens de amigos e familiares.  

No momento, a empresa passa por uma investigação. O presidente 

executivo do Facebook, Mark Zuckerberg foi recentemente interrogado pelo 

Congresso americano. O executivo tem sob suspeita, a responsabilidade pelo 

acesso aos dados de 87 milhões de usuários do Facebook sem que estes 

tivessem conhecimento para uma consultoria chamada Cambridge Analytica. O 

compilado de informações serviu para que, durante sua disputa à presidência, a 

equipe de Donald Trump segmentasse os eleitores a partir de dados 

psicográficos, entendendo suas tendências emocionais para voto. Ao explorar a 

dimensão da personalidade vulnerável em cada pessoa, a empresa propagava 

um conteúdo customizado para seu perfil A mesma consultoria também foi 

contratada pelas plataformas partidárias do Brexit no Reino Unido.  

Detalhes de nossas vidas cotidianas e pessoais, transformaram-se em 

dados potencialmente perenes e estocáveis. 

                                                 
19 Tradução nossa. 
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Os padrões e regularidades daí extraídos permitem visualizar 
domínios com certa homogeneidade interna e fronteiras 
externas – de interesses, comportamentos, traços psicológicos 
– que, de outro modo, ficariam indefinidos ou fora do nosso 
campo de atenção. Assumem assim um formato mais dócil, 
calculável, legitimando e orientando intervenções diversas. 
Perfis de criminosos, consumidores, profissionais, doentes 
físicos ou mentais, tipos psicológicos ou comportamentais 
apresentam-se como padrões que ao mesmo tempo ordenam e 
objetivam a multiplicidade humana, autorizando formas de 
governá-la. (BRUNO, p.159, 2014) 

 

São muitas questões éticas e políticas que podem ser levantadas com 

todo esse processo. Durante a sabatina de perguntas que Zuckerberg recebeu 

dos 44 senadores do congresso americano, várias dos pontos tocados ali abrem 

questões muito relevantes para se pensar o uso desta e de outras plataformas 

em todo o mundo. 

 

2.4 A Política e as políticas 

 
SENADOR: Como discutimos em meu escritório ontem, a linha entre 
discurso político legítimo e discurso de ódio às vezes pode ser difícil 
de identificar, especialmente quando você está confiando na 
inteligência artificial e outras tecnologias para a descoberta inicial. 
 
Você pode discutir quais etapas o Facebook atualmente toma ao fazer 
essas avaliações, os desafios que você enfrenta e quaisquer exemplos 
de onde você pode traçar a linha entre o que é e o que não é discurso 
de ódio? 
 
ZUCKERBERG: [..] 
 
Então...Desde o início da empresa em 2004 - eu comecei no meu 
dormitório; era eu e meu colega de quarto. Nós não tivemos A.I. 
(inteligência artificial), tecnologia que poderia olhar para o conteúdo 
que as pessoas estavam compartilhando. Então, basicamente tivemos 
que reforçar nossas políticas de conteúdo de forma reativa. 
 
As pessoas podiam compartilhar o que queriam e, se alguém na 
comunidade achasse que era ofensivo ou contrário às nossas políticas, 
elas sinalizariam para nós, e nós veríamos isso de forma reativa. 
Agora, cada vez mais, estamos desenvolvendo o A.I , ferramentas que 
podem identificar de forma proativa certas classes de atividade ruim e 
sinalizá-la para nossa equipe no Facebook. 
 
Até o final deste ano, a propósito, teremos mais de 20.000 pessoas 
trabalhando em segurança e revisão de conteúdo, trabalhando em 
todas essas coisas. Então, quando o conteúdo é sinalizado para nós, 
nós temos essas - essas pessoas que olham para ele. E, se isso violar 
nossas políticas, aí nós as derrubaremos. (WASHIGNTON POST, 
2018) 
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O trecho acima é uma transcrição20 de um dos momentos do interrogatório 

de Mark Zuckerberg no congresso americano. Mesmo sem a intenção de traçar 

aqui um veredito para o caso em questão, vale notarmos o quanto a todo tempo 

a palavra política entra jogo nessa discussão. Enquanto o senador fala da 

importância de saber distinguir um discurso político de um discurso de ódio, Mark 

desenvolve sua resposta alegando ter uma política de conteúdo adotada como 

padrão. 

Essa sobreposição de conceitos em torno da palavra política evidencia 

uma lacuna que ainda não chega a ser aprofundada - nem neste caso - nem em 

discussões públicas de outras plataformas da mesma natureza, como Twitter, 

Instagram ou até mesmo o buscador do Google. Afinal, o que é um discurso 

político? O que é uma conduta política? Como as mídias digitais exercem papel 

político na sociedade? Enquanto não tivermos as respostas para essas 

perguntas de forma clara e socialmente alinhada entre a plataforma de usuários 

e os governantes, ficará difícil avançar em qualquer discussão. 

Assim como outras plataformas de sociabilidade em rede, o Facebook 

sempre se posicionou como um serviço de infraestrutura social para a criação 

de uma comunidade global 21que colocaria o mundo no rumo do progresso. Até 

então sempre que fora associado às questões política, buscava levar o foco para 

outros discursos alegando que "O que realmente me importa é conectar o 

mundo." Para avançar em problemas inerentes à globalização. 

Hoje, quando o assunto ganha espaço nos tribunais, é inevitável que esse 

tema venha à tona. O fato é que nos últimos anos passamos por um certo 

processo de apolitização dos discursos das grandes corporações.  Ao passo que 

a globalização foi dando forma ao mundo, muitas organizações sociais 

poderosas e influentes seguiram a tendência de se declarem apolíticas, pelo fato 

de não serem filiadas a determinados partidos ou candidatos.  

                                                 
20 Tradução nossa. A versão na íntegra do depoimento, no idioma original, encontra-se disponível 
no endereço https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/04/10/transcript-of-
mark-zuckerbergs-senate hearing/?noredirect=on&utm_term=.dadeb10dd32c. Acessado em 
abril de 2018 

21 Zuckerberg fala com mais detalhes deste posicionamento nesta entrevista no início de 2017 
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/bbc/2017/02/17/zuckerberg-critica-bolhas-e-polarizacao-e-
lanca-manifesto-para-reiniciar-globalizacao.htm, acessado em abril de 2018 

https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/04/10/transcript-of-mark-zuckerbergs-senate%20hearing/?noredirect=on&utm_term=.dadeb10dd32c
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/04/10/transcript-of-mark-zuckerbergs-senate%20hearing/?noredirect=on&utm_term=.dadeb10dd32c
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/bbc/2017/02/17/zuckerberg-critica-bolhas-e-polarizacao-e-lanca-manifesto-para-reiniciar-globalizacao.htm
https://tecnologia.uol.com.br/noticias/bbc/2017/02/17/zuckerberg-critica-bolhas-e-polarizacao-e-lanca-manifesto-para-reiniciar-globalizacao.htm
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O mesmo também ocorreu com muitos indivíduos que, apesar de 

exercerem função pública destacada, ou de terem uma atividade profissional que 

acarreta sua influência sobre os comportamentos de muitas pessoas, se dizem 

politicamente neutros. Com isso deixamos de nos preocupar com os bastidores 

das empresas que têm acesso aos nossos dados em rede. A discussão que hoje 

envolve a maior rede social do mundo, acontece mais de uma década após sua 

criação e poderia ser aplicada a muitos outros serviços. 

É preciso considerar que política abrange mais que isso, tanto pode 

referir-se à vida de seres humanos integrados e organizados numa sociedade, 

onde são tomadas decisões sobre os assuntos de interesse comum, como pode 

referir-se ao estudo dessa organização e dessas decisões. Dallari (p.66, 2017) 

ressalta que todas as ações humanas que produzem algum efeito sobre os 

objetivos dos grupos sociais ou sobre as regras de convivência não devem ser 

desmembradas de sua natureza política.  

Por isso, é essencial que possamos entender política sob uma perspectiva 

que não coloque a perder de vista que todas as atividades, de indivíduos, de 

grupos ou de instituições são atividades políticas.  

 
Como consequência disso, pode-se concluir que há uma 
responsabilidade política implícita no exercício de todas 
essas atividades. Exercê-las é também uma forma de 
participação política. Quem não tiver consciência dessa 
implicação corre o risco de aceitar uma falsa 
neutralidade política e até mesmo de colaborar para o 
estabelecimento ou a manutenção de uma ordem 
contrária àquela que mais corresponde aos seus 
interesses e à sua vontade. (DALLARI, p.68, 2017) 

 
À medida que a empresa estabelece uma diretriz padrão para o que é 

permitido ou não ser veiculado na rede, já significa que existe alguma visão 

política envolvida. Atualmente, por exemplo, imagens de nudez não são 

permitidas, salvo no contexto de amamentação, parto, saúde conscientização 

sobre doenças ou ato de protesto. Já notícias falsas não são oficialmente 

removidas pela plataforma, uma vez que eles consideram ser difícil distingui-las 
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de sátiras ou opiniões. Porém, afirmam22 reduzir significativamente sua 

distribuição, mostrando-as mais abaixo no Feed de Notícias. 

 

 

 2.4.1 Das ágoras às massas 

 
Não há nada de errado com aqueles que não 

gostam de política, simplesmente serão 
governados por aqueles que gostam. 

Platão 

 

Seja na mídia, no campo acadêmico ou no uso coloquial e cotidiano da 

palavra, o conceito de política atravessa diversos contextos e se desdobra em 

uma série de significados. Para o desenvolvimento desta pesquisa, compreender 

que esta palavra aciona um espectro de possibilidades na cabeça das pessoas 

foi muito importante desde a revisão teórica à etapa de pesquisa de campo. 

Pensando nas raízes históricas do que concebemos como política, é na 

Grécia Antiga que surge muitos dos conceitos políticos que usamos até hoje na 

maioria dos países da cultura ocidental. Segundo o historiador Zeifert (2004, 

p.75), nas cidade-estado gregas, a participação na vida pública era algo de 

grande importância. Por isso, o nome política seria derivado de politéa (πολιτεία), 

que indicava todos os procedimentos relativos à gestão da pólis. 

Embora apenas uma fatia da população tivesse direito à essa 

participação23, os fundamentos da política na Grécia eram baseados na ideia de 

liberdade de fala e igualdade no peso de decisões. Na época, havia uma 

percepção de que aquele que não participasse das decisões públicas perdia seu 

valor moral para a sociedade. A participação tinha hora e local, nas praças 

públicas - denominadas ágoras – haviam debates e as grandes decisões eram 

tomadas ocupando o papel semelhante ao de um parlamento nos tempos 

modernos (ZEIFERT, 2004). 

                                                 
22O Facebook detalha suas diretrizes políticas nesta matéria. Disponível em: 
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/04/pela-primeira-vez-facebook-
detalha-o-que-e-proibido-na-rede-social.html, Acesso em: abril de 2018 

23 Excluíam-se da categoria de cidadão as mulheres, os estrangeiros e os escravos. 

https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/04/pela-primeira-vez-facebook-detalha-o-que-e-proibido-na-rede-social.html
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/04/pela-primeira-vez-facebook-detalha-o-que-e-proibido-na-rede-social.html
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As ágoras eram os pontos de grande destaque das cidades, o que botava 

a vida política como o eixo central da vida pública. Na concepção política de 

Aristóteles o homem era considerado um animal político por natureza. Isso se 

deve ao fato de vivermos em comunidade com nossos semelhantes e de nos 

diferenciarmos dos outros animais justamente por sermos dotados da habilidade 

da razão e do discurso. Através da razão e do discurso, o homem teria 

desenvolvido as noções de justo e de injusto assim como a capacidade de 

buscar por virtudes e a felicidade. Tais noções só se desenvolvem em conjunto 

com o outro e constituem a base da comunidade política. 

O exercício da política estava, portanto, diretamente associado ao da 

ética. E ser ético, neste caso, seria então buscar a virtude, saber controlar as 

emoções e tomar decisões sob a luz da razão. Os homens éticos seriam aqueles 

capazes de agir sob a luz da razão, fazendo a devida moderação entre os 

desejos do corpo e as considerações da mente optando sempre pelo caminho 

do justo. Além disso, para o filósofo, a política ocorria no campo da práxis, na 

contraposição da vida privada e constituição de uma vida pública.  

No mundo contemporâneo, a democracia se afirmou como ideal político 

para a maioria dos países. Na declaração universal dos direitos humanos24 se 

enuncia os direitos essenciais para que haja uma verdadeira participação 

política. Desde a sua adoção, inspirou a elaboração de constituições em todos 

os cantos do planeta que incentivam que a democracia seja implementada por 

todo o mundo como um valor universal.  

O modelo democrático se sustenta na ideia de que a vontade da maioria 

deve estar acima de qualquer outra. Mas enquanto nas ágoras, era possível se 

reunir e trocar ideias para que se chegassem ao consenso do que a maioria 

preferia, no mundo contemporâneo, ocorre a impossibilidade de reunir o povo 

em praças públicas, todos os dias, para tomar decisões políticas. Por isso foi 

criado o sistema de “democracia representativa”. Na democracia representativa 

o povo escolhe representantes e através deles manifesta sua vontade. E para a 

                                                 
24Segundo o site da ONU: https://nacoesunidas.org/a-democracia-e-as-nacoes-unidas/ 
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escolha dos representantes foi criado o processo eleitoral, surgindo as figuras 

do eleitor e do candidato. (DALLARI, 2017).  

Além disso, a extensão dessa categoria de cidadão, que decide quem 

pode participar das decisões políticas vem ocorrendo ao longo dos anos por meio 

de muitas lutas. E pensar participação política não se restringe em direito ao 

voto. 

Pensar a democracia implica a necessidade de contemplar uma 
série de princípios que garantem o ideal de soberania popular. 
Ou seja, não basta haver participação frequente e em diferentes 
instâncias se não forem assegurados aos cidadãos, de modo 
concomitante, direitos individuais e oportunidades para se 
expressarem livremente, além de meios para fiscalizar e 
questionar os atos dos governos. (MARQUES, p.21, 2016) 

 

Vale salientar que para que o povo eleja representantes autênticos é 

preciso, antes de tudo, que haja plena liberdade de informação e expressão, 

permitindo às pessoas formarem livremente sua opinião com base no maior 

número possível de dados. “O que se tem verificado é que ao lado das restrições 

que podem ser impostas pelos governos existe o problema das empresas e dos 

interesses que controlam os meios de comunicação.” (DALLARI, p.33) 

Bourdieu (1992, p. 6) propõe o conceito de campo político para abordar a 

conexão entre grupo social e representantes políticos. Por considerar um desafio 

pensar essas relações, sua proposta é analisar a vida política do ponto de vista 

da lei da oferta e da procura: 

O campo político é o lugar em que se geram, na concorrência 
entre os agentes que nele se acham envolvidos, produtos 
políticos, problemas, programas, análises, comentários, 
conceitos, acontecimentos, entre os quais os cidadãos comuns, 
reduzidos ao estatuto de consumidores, devem escolher, com 
probabilidades de mal-entendidos tanto maiores quanto mais 
afastados estão do lugar de produção.  

 

Isso evidencia também o fato de que a atividade política se desvia 

constantemente do cuidado dos interesses públicos da população e invade 

também outras esferas onde ocorrem negociações de poder. As disputas por 

poder, no entanto, transcendem ao plano estritamente político. Sob a ótica da 

cultura, o poder diz respeito a jogos de conquista por convencimento e 

autenticidade. E nessa dinâmica, diferentes narrativas disseminam seus signos, 

sentidos e interpretações diversos. 
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A partir do momento em que as reuniões presenciais como as que haviam 

nas ágoras se reduzem e o voto torna-se uma das ferramentas de exercício da 

democracia pelo mundo, a imprensa assume um papel importante na mediação 

da relação entre eleitores e candidatos, cidadãos e governantes, pessoas e 

ideologias. 

O francês Gabriel Tarde, um dos primeiros estudiosos a se preocupar com 

a relação entre a comunicação e política, na democracia de massa publica um 

ensaio em 1901 onde se antecipa várias das questões que iriam delimitar o 

debate sobre os efeitos da imprensa no funcionamento da democracia. Para ele 

“A imprensa mobiliza tudo que ela toca e vivifica, e não há aparentemente igreja 

tão imutável, que, a partir do momento em que se submete à moda da publicação 

sem interrupção, não dê sinais visíveis de mutações interiores impossíveis de 

dissimular. (TARDE, p.24, 2005) 

O fato é que em diversas correntes de estudo dentro da Comunicação a 

relação da imprensa com a política foi assumindo, cada vez mais, um papel mais 

central e decisivo nos nossos exercícios de cidadania. Para Gomes (p. 60, 2009), 

estudioso da Comunicação Política “a comunicação e a cultura de massa foram 

deixando de ser meios para se transformar em ambientes fundamentais para a 

política contemporânea”  

Sob esta perspectiva, a política contemporânea, do exercício do governo 

à disputa eleitoral, se estabelece numa estreita relação com a comunicação de 

massa. Grande parta da ação política passa então pelos meios de comunicação 

fazendo com que as estratégias políticas em geral não se baseiem mais somente 

nos discursos, mas nas imagens. E agora, a qualificação cronológica de um fato 

apoia-se em novos recursos narrativos. Desta forma a linguagem veloz da 

comunicação industrial, dirige-se a um público mais interessado em 

entretenimento, curiosidades e espetáculos do que que debates ideológicos em 

si. 

Para Barbero, pesquisador que segue a vertente dos estudos culturais, 

vivenciamos um momento de massmidiação da política: 

A comunicação e a cultura hoje constituem um campo primordial 
de batalha política: o estratégico cenário que exige da política 
recuperar sua dimensão simbólica – sua capacidade de 
representar os vínculos entre os cidadãos, o sentimento de 
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pertinência a uma comunidade – para enfrentar a erosão da 
ordem coletiva. (BARBERO, 2002, p.303) 

 

Vale acrescentarmos a essa questão, mais uma vez, a ideia de que a 

imprensa não abandona por inteiro velhos recursos mitológicos com uma retórica 

encantatória que faz uso de uma narração fragmentária sobre a realidade. Em A 

Narração do fato, Sodré (p.15,2009) defende a ideia de que toda notícia oferece 

um enredo. Em outras palavras, podemos dizer que por trás de todo discurso 

supostamente objetivo da informação, há também um enquadramento midiático 

que reforça interesses distintos. 

 

 

2.4.2 Pane o no sistema: A crise na democracia 

 

As pessoas não confiam mais nos políticos  
Voltaire ( século XVIII) 

 

Diante do atual cenário de crise política e econômica apenas 2% da 

população alega ter muita confiança nos partidos políticos brasileiros. O dado é 

de uma pesquisa realizada pelo DataFolha 25(2017). No entanto este resultado 

não se deve somente ao contexto atual e específico do nosso país. A mesma 

pesquisa realizada 5 anos antes, antes das investigações da Lava-Jato 

26começar, já indicava que esta relação não ia muito bem. Em 2012, apenas 7% 

da população atribuía esse grau de confiança aos partidos. 

Para Miguel (2008), a percepção de que há uma descrença generalizada 

nas potencialidades da política institucional se sustenta em diferentes tipos de 

argumento.  Dentre eles, se destacam o aumento da abstenção eleitoral, a 

fragmentação das ideologias partidárias e os resultados das pesquisas sobre 

confiança no sistema realizados periodicamente.  

                                                 
25 Divulgado na Folha de São Paulo http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1895770-forcas-
armadas-lideram-confianca-da-populacao-congresso-tem-descredito.shtml . Acessado em abril 
de 2018 

26 A Operação Lava Jato é um conjunto de investigações em andamento pela Polícia Federal do 
Brasil, que cumpriu mais de mil mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão 
preventiva e de condução coercitiva, visando apurar um esquema de lavagem de dinheiro que 
movimentou bilhões de reais em propina. 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1895770-forcas-armadas-lideram-confianca-da-populacao-congresso-tem-descredito.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/06/1895770-forcas-armadas-lideram-confianca-da-populacao-congresso-tem-descredito.shtml
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Esse declínio de confiança não é um fenômeno que se inicia agora, assim 

como também não é algo é exclusivo do Brasil. Eventos pontuais como 

escândalos de corrupção e abuso de poder que, nas últimas duas décadas, 

afetaram governantes de inúmeros lugares ao redor do globo reforçaram a 

“inutilidade da política”. O autor ainda acrescenta como um fator influente para 

isso, o fracasso das alternativas socialistas e o crescente poder das corporações 

privadas. Ainda assim, estes fatores não dariam conta de explicar sozinhos esta 

questão. 

A partir do século XX, o jornalismo, tal como era conhecido passou a 

sofrer várias transformações. Entre as décadas de 60 e 70, a comunicação de 

massa se transformou em uma indústria potente espalhada pelo mundo 

configurando um elemento de prática política das democracias do planeta. A 

“americanização” da política (GOMES, 2009, p.63) passa então a ser percebida 

como um fato irreversível. Um momento onde a política passa a ser conquistada 

e dominada pelos meios de comunicação. 

Segundo Traquina (2003) o ano de 1988 fora um marco para se pensar o 

papel da imprensa na sua mediação comem relação à política. Na época, a 

cobertura jornalística nas eleições presidenciais norte-americanas gerou uma 

frustração generalizada com os tradicionais veículos midiáticos. Isso porque a 

maioria das notícias veiculadas buscava dar foco às polêmicas em torno de 

questões secundárias e superficiais, e assim, deslocar o conteúdo que poderia 

ser de fato decisivo para uma escolha cívica do voto. Mas exemplos como esse 

não ficaram restritos ao território americano. 

Com a onda de descontentamento tanto por parte do público como dos 

críticos muitos jornais abandonaram a perspectiva de mero espectador para 

adotar a de participante ativo, contanto com a participação direta de leitores 

“comprometidos” com a comunidade. Esse primeiro movimento por um 

jornalismo mais aberto à uma participação cidadã não foram suficientes para 

frear as reprovações que ainda viriam pela frente. 

Por um lado, deteriora-se a relação quase simbiótica entre jornalismo e 

governo, ocasionando um certo descrédito para os jornalistas. Por outro, a mídia, 

no mundo todo, passa a ficar cada vez mais concentrada nas mãos de poucos 
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grupos. Estes vendem uma imagem comprometida com o lucro e a manutenção 

de um estilo de vida do status quo capitalista. (CASTELLANO, p.185, 2011) 

A imprensa se vê diante de constantes tensões, uma vez que enquanto 

políticos querem os meios de comunicação como um suporte para suas 

declarações e manutenção de sua boa reputação, os jornalistas desejam 

também contribuir de forma própria por meio de suas investigações e análises. 

 

A participação política dos cidadãos, que deixou há muito de ser 
directa, encontrou os seus instrumentos de mediação, num 
sistema eleitoral e numa institucionalização partidária que 
reforçou, extraordinariamente, o ideal de uma opinião pública, 
necessária para legitimar precisamente essa mediação. 
(SILVEIRINHA, 2011, p. 441) 

 

Para a pesquisadora portuguesa, a atividade política ao ser midiatizada, 

funciona como suporte de um sistema eleitoral que desvirtuou o espírito da 

democracia. Tornam-se “públicas”, ou seja, visíveis e reconhecíveis as opiniões 

aos públicos que elas se dizem representar. A ação jornalística, desta forma, não 

se limita a contribuir para a vida política, mas constituir-se como seus atores.  

A partir da década de 90, diversos estudos (Pippa Norris, 1999; Susan 

Pharr, Robert Putnam; 2000) nesse campo foram realizados para entender este 

sentimento e eles chegaram à conclusão de que a descrença pouco se relaciona 

com um declínio do desempenho econômico, ou mesmo, com a existência de 

mais corrupção em determinada região. Ao longo dos anos, os meios de 

comunicação de massa cumpriram um papel crucial, seja alterando as 

disposições do público, seja influenciando na opinião das elites políticas. 

Tanto os políticos como os próprios cidadãos adotam posturas cínicas 

com frequência fazendo uso de naturalizações que geram a ideia de que “é tudo 

assim mesmo”, como se os dilemas políticos fossem fadados ao fracasso por 

natureza. O que deve ser utilizado como elemento central neste caso, seria a 

mídia, já que é ela o órgão principal responsável por difundir uma imagem 

negativa dos agentes da esfera pública. Trata-se de um sistema que se 

retroalimenta: a imprensa lê cinicamente as narrativas políticas e os políticos, 

por sua vez, se adaptam ao comportamento esperado. 
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2.4.3 A espiral do cinismo 

 

Há muitas razões para duvidar e uma só para crer. 
Carlos Drummond de Andrade 

 

Joseph N. Cappella (1997) e Kathleen Hall Jamieson (1997) tentam 

explicar o fenômeno da descrença na política por uma ótica de causa e efeito 

através de sua formulação sobre a “espiral do cinismo”. De acordo com a 

hipótese apresentada por eles a noção de espiral seria uma adaptação de outra 

teoria já consolidada no campo da comunicação, a “espiral do silêncio” da 

pesquisadora alemã Elisabeth Noelle-Neuman (1993). 

Ao estudar a influência dos meios de comunicação de massa na década 

de 60, a pesquisadora desenvolveu o conceito de "espiral do silêncio" para dar 

conta de explicar que dentre aqueles que compartilham opiniões minoritárias e 

divergentes do que é comumente divulgado na mídia, há um grande receio de 

sofrer o isolamento da sociedade ou do círculo social próximo.   

Para Noelle-Neuman (1993), trata-se de um efeito que exerceria uma 

manutenção hegemônica sobre a manifestação pública de opiniões ou 

preferências. Essa teoria foi muito importante para pontuar a capacidade da 

mídia de fomentar a opinião pública e silenciar alguns debates. A partir dela 

pode-se repensar o peso da divulgação de pesquisas eleitorais, por exemplo. 

Já na concepção de espiral de Cappella (1997) e Jamieson (1997) a 

questão em xeque não é tanto a expressão ou não de uma opinião, mas a própria 

percepção da realidade de fato. A “espiral do cinismo” se baseia na hipótese de 

um círculo de retroalimentação entre a cobertura da imprensa sobre a política 

que despertaria a sensação de cinismo da pessoa. 

 
Os cínicos tendem a sustentar que o sistema de tramas é 
corrupto; seus jogadores são partidários maquiavélicos e 
desinteressados no bem do público. O processo é impulsionado 
por uma preocupação em ganhar, não governar. Porque não 
podemos saber o que motiva um indivíduo e porque qualquer 
ação pode ser reformulada para servir a algum fim egoísta, suas 
próprias suposições auto reforçadoras, o cínico pode interpretar 
até mesmo ações desinteressadas como tentativas calculadas 
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de criar uma imagem de abnegação. (CAPELLA; JAMIESON, 
p.19, 1997)27 
 

 Os autores fazem questão de pontuar a diferença deste cinismo em 

relação a um puro ceticismo casual. Pois enquanto o cético dúvida de tudo e vai 

atrás das apurações, o cínico é aquele que acha que já sabe que nada é 

confiável e passível de mudança, por isso se abstêm sobre suas próprias 

opiniões. 

Sobre essa teoria, Miguel (p. 255. 2008) reforça ainda que o cinismo de 

cada um reforçaria o cinismo dos outros, pois os políticos perceberiam que não 

vale a pena manter uma postura republicana que priorize o bem comum, já que 

sempre serão encarados como auto interessados e carreiristas. Da mesma 

forma, os jornalistas saberiam que seus leitores esperam uma leitura da política 

neste mesmo diapasão. Enquanto isso, o público veria sua crença no 

desregramento dessa atividade, confirmada tanto pelo noticiário, quanto por 

seus eventuais encontros com os políticos.  

Partindo desse pressuposto, a mídia torna-se o motor deste processo. 

Eles consideram três razões que ajudam a sustentar esta ideia de que a 

cobertura da política pela imprensa tende para o cinismo. O primeiro refere-se à 

existência de uma “ideologia profissional”, segundo a qual o bom jornalista deve 

desconfiar das aparências sempre e não aceitar o que lhe dizem sem antes fazer 

uma investigação. Ainda que essa postura, seja aparentemente correta, ao 

mesmo tempo ela reforçaria com facilidade a mensagem cínica – pois subtende-

se que todos possuem sempre segredos a esconder. 

 Há ainda uma crítica em relação à especialização profissional dos 

jornalistas, que por conta de se condicionarem a uma visão de especialistas, 

tendem a fazer uma cobertura hiperpolitizada da própria política. Isso descreve 

o fato de coberturas sobre nomeações, medidas governamentais, planos de 

ação, plataformas eleitorais, e disputas de poder – serem sempre traduzidos em 

termos de seu impacto na disputa política – e não tão claramente em seus 

impactos cotidianos.  

                                                 
27 Tradução nossa. 
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 Sustenta-se aqui uma visão um tanto ácida sobre o jornalismo 

contemporâneo. Nela se concebe a ideia de que o repórter não seria capaz de 

“avaliar o real efeito de uma proposta de reforma educacional ou no sistema de 

saúde, por exemplo, mas sabe especular sobre a influência que pode ter nos 

jogos do poder. “(Miguel, p.256, 2009). As coberturas midiáticas políticas 

estariam sempre presas a uma narrativa de embates, competições, perdas e 

ganhos por parte dos atores envolvidos. 

Por isso, existe ainda a questão do enquadramento estratégico para a 

notícia que mais impressiona a audiência do que informa. A percepção cínica 

seria então constantemente alimentada por haver pautas políticas que priorizam 

sempre os enquadramentos mais negativos, que focam no erro e nos malfeitos 

dos políticos. Neste sentido os autores apontam a mídia como instituição que 

reforça a disseminação da ideia de “ingovernabilidade da democracia”. 

Ainda pensando o cinismo, para Safatle (2017), esse pode ser 

considerado como uma categoria fundamental para se compreender de que 

maneira as sociedades capitalistas “pós-ideológicas” têm se desenvolvido. O 

agir cínico não seria apenas um julgamento moral, mas uma certa forma de 

racionalidade. Cínicas são as ações nas quais repetimos a aparência de 

legitimidade, mesmo sabendo que todos compreendem que se trata apenas de 

aparência.  

Em outras palavras, essa racionalidade cínica desperta não apenas uma 

certa comodidade, mas um sentimento de naturalização dos fatos. É como se 

estivéssemos diante da exigência de continuar a jogar um jogo sem sentido, a 

ter uma crença desprovida de crença, a fingir que ainda há democracia. “Há uma 

função "terapêutica" nisso tudo. Pois assim poderemos ridicularizar o poder ao 

mesmo tempo que a ele nos submetemos.” (SAFATLE, 2017).  
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2.5 Ciberpolítica  

Na prática, as redes sociais são o “low cost” da democracia. 
Dominique Wolton (2017) 

 

Se por um lado existe uma ideia generalizada de que nossa relação com 

a política e nossa crença na eficácia dos sistemas democráticos andam em crise, 

por outro, vivenciamos um momento em que as pautas políticas se reverberam 

por diferentes esferas da nossa vida. Nossas atividades cibernéticas estão 

fortemente relacionadas a isso. 

Por muitos anos o tema política não foi um dos assuntos mais bem-vindos 

em rodas sociais. Um exemplo disso, é uma expressão coloquial do nosso senso 

comum que diz que “Futebol, religião e política são assuntos que não se discute.” 

Afinal, nesse dito popular fica evidente parte dessa relação cínica, que evidencia 

como a política vem sendo tratada como algo puramente pessoal, que deve ser 

“guardado” como uma opinião uma vez que possa causar polêmica e 

desentendimentos. Isso apontaria um deslocamento de eixos do tema, passando 

de interesse da vida pública para a vida privada. 

Por outro lado, observa-se uma crescente abordagem das pautas sobre 

política no ciberespaço. Pois como as redes sociais inicialmente vinham sendo 

usadas como espaços para narrativas cotidianas, onde as pessoas expunham 

com um certo tom de espetáculo os acontecimentos de suas vidas cotidianas 

(SIBILIA, 2010), as pautas de políticas também ganham um novo tom, que vem 

fragmentando entre experiências e opiniões que poderiam se caracterizar  entre 

público e privado, dando visibilidade para desejos, pensamentos e opiniões que 

até então só chegavam a público se a pessoa tivesse alguma relação com um 

grande veículo de comunicação de massa. 

É interessante notar que as novas dinâmicas comunicacionais 

possibilitam um modo de conversa que resgata a possibilidade de falar-se e 

debater-se sobre política sem a necessidade de mediação de um veículo 

tradicional de massa. No entanto, há também uma proliferação de um tipo de 

conteúdo que carece de regulações e aprofundamentos teóricos. Nossas 

ferramentas sociais removem obstáculos mais antigos à expressão pública, 

eliminando assim, os gargalos que caracterizavam os meios de comunicação de 



61 

 

massa se abrem, dando espaço à novas vozes e a uma amadorização em 

massa. 

A paisagem da mídia transformou-se porque 
comunicação pessoal e publicação, antes funções 
separadas, agora se confundem. Um resultado é a 
ruptura do velho padrão de separação profissional entre 
o bom e o medíocre antes da publicação; agora essa 
filtragem é cada vez mais social e acontece a posteriori. 
(SHIRKY, 2012) 

 

Para Wolton (2003) as redes sociais trazem mais inconveniências do que 

vantagens para política. Essa possibilidade de se falar livremente sem 

intermediários não melhora nossa relação com a democracia porque acabamos 

por confundir expressão com ação. Há ainda o fato de que elas estimulam um 

pensamento mais voltado para o imediatismo do que o futuro. 

Um dos grandes críticos do papel das novas tecnologias no processo de 

disseminação da informação, sobretudo do ciberespaço, foi o escritor e filólogo 

italiano Umberto Eco.  O autor não via com bons olhos a ideia de que todos 

poderiam ter voz no espaço virtual.  

 

 

Figura 6: Crítica ao amadorismo em 

rede - pós de 14 de março de 2016 

Fonte: Print retirado do Facebook da autora  

 

Ele chegou a afirmar em uma de suas entrevistas 28(2015) que “O drama da 

Internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade", dando 

direito à palavra à a uma "legião de imbecis" que antes falavam apenas para 

uma audiência típica de um bar, sem prejudicar a coletividade. Por outro lado, 

autores como Castells (2013) apontam as redes sociais da internet como 

                                                 
28 Disponível em: 

https://www20.opovo.com.br/app/maisnoticias/tecnologia/2015/06/12/noticiastecnologia,345269

2/redes-sociais-dao-voz-aos-imbecis-diz-umberto-eco.shtml 
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plataformas de ativismo político quem vem gerando impactos para além das 

redes. 

No ano de 2015, dentre os dez assuntos mais comentados no Facebook29 

pelo Brasil, os três primeiros se referiam à questões políticas. Dos famosos 

textões de opiniões a conteúdos de humor, o ciberespaço se revela como um 

meio onde a política ganha novos tons. Essa questão levante o debate de se 

estaríamos em uma era de resgate da politização e exercendo a ideia de ágoras 

virtuais vislumbradas anteriormente por Lévy (2003). Um ponto essencial para 

alinharmos esse debate é repensarmos o papel de esfera pública e privada em 

nossas vidas. Afinal, até que ponto podemos conceber o espaço digital como 

uma nova esfera pública? 

 

 

2.5.1 Entre o público e o privado 

 

Todo mundo tem três vidas: uma vida 
pública, vida privada, e uma vida secreta. 

Gabriel García Márquez 
 

 O questionamento em torno daquilo que podemos conceber como 

público tem acionado muitos debates dentro dos campos das ciências sociais. 

No quadro cultural dos séculos XVII e XVIII o significado político de “espaço 

público” deriva sobretudo de uma concepção kantiana. Um pensamento que se 

construiu em cima da ideia de uma “vontade coletiva” sob à luz da razão. 

 Essa “vontade coletiva” se opõe à noção de uma vontade de livre 

expressão de interesses e se baseia em uma construção, algo passível de um 

aperfeiçoamento sucessivo conferindo credibilidade ao ideal iluminista de um 

progresso ilimitado pela razão. O público seria dotado de um” germe da 

ilustração que prepara um estádio mais elevado de melhoramento. Encontra-se 

nele o fio condutor que não só servir para explicar o jogo tão emaranhado das 

                                                 
29 < http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151211_10_assuntos_facebook_rm> 

 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151211_10_assuntos_facebook_rm
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coisas humanas, ou para a arte política da predição de futuras mudanças 

políticas.” (KANT, 1988, p.36) 

Do ponto de vista histórico, é na formação de um Estado moderno que o 

homem sente a necessidade de separar sociedade civil de Estado, assim como 

a separação da imprensa e a formação de um público composto por indivíduos 

informados e interessados em influenciar nas ações dos governos. Por isso, na 

concepção clássica de esfera pública não estamos falando de qualquer opinião 

emitida para um grande público. 

Habermas (2011), concebe a esfera pública de um contexto burguês e 

iluminista a partir dessa dicotomia do público e privado, sendo esse um fator 

chave para compreender essa mudança de visão da política ao longo dos anos. 

Para ele a esfera pública deveria ser uma espécie de “zona neutra” reservada 

para debates que envolvessem interesses comuns aos cidadãos esclarecidos30, 

um “lugar” situado entre a vida privada e o Estado que legitimasse a razão em 

prol da razão comum.  

A esfera pública burguesa pode ser entendida, antes de mais 
nada, como esfera de pessoas privadas, como a esfera de 
pessoas privadas que se reúnem em público. Elas reivindicam 
imediatamente a esfera pública, regulamentada pela autoridade, 
contra o próprio poder público, de modo a debater com ele as 
regras universais das relações vigentes na esfera da circulação 
de mercadorias – essencialmente privatizada, mas publicamente 
relevante. (HABERMAS, p.135, 2011) 

 

Assim, segundo o conceito clássico habermasiano, a esfera pública ideal 

seria encontrada nos espaços públicos de discussão: como cafés, clubes e 

associações onde as pessoas podiam se reunir e conversar livremente e de 

maneira civilizada sobre o que quisessem. No entanto, à medida que os anos se 

passaram essa esfera pública teria sido abalada. Na transição do século XVIII 

para o XIX, o capitalismo atingiu novos estágios, e o próprio autor reconheceu 

um uma mudança estrutural dessa esfera - que teve como consequência 

principal - a despolitização das pessoas. Isso significa que interesses de 

                                                 
30 Não eram todos que faziam parte dessa concepção, os cidadãos que para ele possuíam 
propriedades e esclarecimento -eram os homens burgueses. Por isso, esse ambiente se tornou 
sujeito aos interesses dessa classe. 
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mercado passavam a conflitar com os políticos, reduzindo a qualidade dos 

debates. 

 

 

2.5.2 Os espaços híbridos e a esfera conversacional 

 
Talvez o mundo seja um palco, mas o elenco é um horror.  

Oscar Wild 

 

Se por um lado, na concepção iluminista, existia um espaço destinado a 

cada modo de agir do homem, diferenciando bem o que era público e o que era 

privado, hoje, não é novidade o fato de que essas fronteiras se encontram cada 

vez mais tênues. A esfera pública, pelo menos da maneira em que foi idealizada 

por Habermas(2011), já vem sendo problematizada há muitos anos. Sennett 

(1999, p.30) é um dos autores-chaves que aborda essa questão. Em O declínio 

do homem público, ele descreve esse momento de transição que aponta para 

uma nova sociedade esvaziada da esfera pública e baseada na hipervalorização 

da intimidade, da privacidade, do retraimento e do silêncio. 

 Para ele a nossa nova relação com o consumo, cada vez mais pautada 

no culto de uma personalidade desvia nossos olhares e interesses daquilo que 

era público. O autor reflete ainda sobre como os sujeitos tendem a se tornar 

intérpretes da própria existência, onde a divisão entre o “homem público” e o 

“homem privado” se dissolve cada vez mais. Se no passado ocidental a vida 

pública era associada aos prazeres e realizações agora ela é vista como uma 

obrigação formal.  

Desta forma, os espaços públicos de convivência das cidades tornam-se 

mais ambientes de passagem e movimento, pois nem chegam a ser projetados 

para a permanência. Nesse sentido, Sennet (1999, p.370) ressalta essa inversão 

de lógica, onde as pessoas estão buscando resolver questões públicas a partir 

de suas perspectivas íntimas e não pelo pensamento do bem comum. A partir 

disso, pessoas creem que nas relações interpessoais é que se resolvem 

questões sociais ou políticas, o que gera o declínio da participação na vida 

política do cidadão.  
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Em contrapartida, também observamos que com o passar dos anos, não 

só houve um direcionamento para a vida privada, mas a exposição desta. Essa 

mudança poderia ser associada às transformações na mídia e ao 

desenvolvimento do ciberespaço, caracterizando o discurso do homem moderno 

como um discurso abreviado e voltado para a visibilidade. (SIBILIA, 2002) Desta 

forma, a personalidade de quem fala ganha tanto peso quanto o que foi que foi 

dito. 

Essa necessidade de exposição visual da nossa sociedade atual está 

inserida em circunstâncias que Sibilia (2008) chama de imperativo da 

visibilidade. É preciso estar no ciberespaço para afirmar sua existência como 

parte incluída da globalização, e não basta estar lá se não for notado. Logo, “ser” 

é também “parecer” e “aparecer”: 

Fatores como a visibilidade e as aparências – aquilo que 
costumava ser como a enganosa exterioridade do eu – balizam, 
com uma insistência crescente, a definição do que é cada 
sujeito. Ao mesmo tempo, estaria se esvaziando aquele denso 
acervo alojado nas profundezas da alma humana. Ou, pelo 
menos, seus antigos brios reclamam menos cuidados e 
atenções, em proveito de outras regiões do eu que subitamente 
se iluminam atraindo novos olhares. (SIBILIA,  
2008, p. 90) 

 

Passamos a narrar nossos cotidianos e opiniões em redes que nos 

expõem para o mundo criando a necessidade de renegociação não apenas do 

público ou privado, mas do que é particular e íntimo ou um debate de questão 

coletiva. 

Quando alguém publica um post em seu blog pessoal falando 
como foi agradável passear com seu cachorro de manhã, 
quando posta em rede as fotos de suas férias em Norwich, fica 
claro que está falando da vida particular. Se alguém termina um 
namoro e escreve um dolorido relado disso em um blog, a 
fronteira pessoal, embora incômoda, ainda está definida. No 
entanto, se alguém revela em um blog pessoal, que é 
sistematicamente vítima de “violência doméstica” em que 
medida ainda estamos falando de vida privada? (SÁ MARTINO, 
2014, p.116) 

 

Para Luis Martino Sá (2014) seria tentador pensar na internet como 

elaboração contemporânea da esfera pública em função de seu potencial 

engajamento cívico. No entanto, o autor dialoga com diversos pesquisadores 

que lentam discussões acerca de uma privatização do espaço público, que 
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redesenham todas as nossas dinâmicas em rede. Todas essas visões 

divergentes quanto ao potencial cívico, participativo e político da internet derivam 

de diferentes noções do que deve ser compartilhado com o público e o que não 

deve.  

Neste contexto de entender os novos sentimentos atrelados à democracia 

e a nossa relação com a política no ciberespaço, a vida íntima e a cidadão não 

se encontram mais em eixos tão distantes. Deixar rastros de nossas 

preferências, gostos e opiniões é o que mais caracteriza nossas relações com 

as redes sociais. Da mesma maneira que emitimos uma opinião sobre nosso 

time de futebol numa mesa de bar, podemos também falar sobre quem votamos 

ou em que ideologia acreditamos no ciberespaço.  

Muitos debates do campo da comunicação política giram em torno de um 

parecer que fica relacionado à deliberação pública – as tomadas de decisão na 

prática. Porém, podemos ir além disso, e pensar nesses espaços coo troca de 

opiniões e conversas. Há movimentações e fenômenos interessantes de serem 

observados mesmo que estes não sejam diretamente ligados ao debate 

deliberativo.  

Estes debates também podem ser enquadrados sob a ideia de 

conversação civil, um conceito de Umberto Eco (1998) que Jamil Marques (2006) 

resgata na intenção de uma nova esfera pública virtual, cujos debates 

fomentados pela tecnologia serviriam à formação complementar de opiniões. A 

conversação cotidiana seria, portanto, importante para entender como os fluxos 

comunicativos gerados nas redes sociais e ambientes digitais, podem extrapolar 

as fronteiras das esferas públicas autônomas, e alterar as dinâmicas políticas 

pelos cidadãos comuns. 

Vale então pensarmos em uma esfera transitória entre público e privado 

não só para se falar de política, mas por todos os temas abarcados pela 

cibercultura. Para André Lemos (2009) a nova paisagem comunicacional não 

aniquila o poder e a força dos meios massivos, mas faz emergir outra esfera, a 

qual ele chama de esfera conversacional:   

 
A nova esfera conversacional se caracteriza por instrumentos de 
comunicação que desempenham funções pós-massivas 
(liberação do pólo da emissão, conexão mundial, distribuição livre 
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e produção de conteúdo sem ter que pedir concessão ao Estado), 
de ordem mais comunicacional do que informacional (mais 
próxima do “mundo da vida” do que do “sistema”), alicerçada na 
troca livre de informação, na produção e distribuição de 
conteúdos diversos, instituindo uma conversação que, mesmo 
sendo planetária, reforça dimensões locais.(LEMOS, 2009, p.3.) 

 
A concepção do ciberespaço como a inauguração de um formato 

comunicacional pós-massivo aposta na ideia de que indivíduos e instituições 

possam agir de forma descentralizada, colaborativa e participativa, indo muito 

além da relação passiva dos meios massivos como televisão e rádio. “Por serem 

mais conversacionais do que informacionais podem resgatar algo da ação 

política, do debate, do convencimento e da persuasão, outrora desestimulados 

pela cultura de massa.”(LEMOS, 2009, p.4) 

De fato, abrir um espaço que permita o empoderamento de vozes até 

então não ligadas à grandes veículos de massa abre-se muitas brechas para o 

exercício da política e ações que questionem dogmas, ideologias e opinião. No 

entanto, isso por si só, não garante um resgate da politização de forma efetiva 

idealizada na esfera pública habermasiana. Hoje, na internet, os espaços 

propícios à essas dinâmicas comunicacionais enaltecidas por Lemos (2009) são 

as redes sociais. E cada uma delas traz consigo particularidades de 

funcionamento que vão além do fato  

Comunicar o que estamos fazendo, vendo ou pensando a cada momento 

parece ser o lema simbólico da nossa época. Em um espaço onde emergem 

diversas vozes em conversação, as ações colaborativas e políticas de baixo para 

cima nunca foram tão capazes de mudar cenários.   

 
O que você, pessoa comum, fora dos centros de controle, dos 
círculos de poder e do controle editorial da informação "está 
fazendo agora" nunca foi tão importante. Vivemos, na era da 
cultura de massa e do controle editorial da informação, ouvindo: 
“quem é você para dizer algo, escrever algo, expor algo ou 
compor algo”? A indústria massiva, por eleger alguns, jogava 
todos no lixo e na esfera do consumo, na condição de mero 
espectador. Há, com a potência de liberação do pólo da emissão, 
da conexão e da reconfiguração, a oportunidade para se repensar 
a categoria do espetáculo e a posição do usuário como mero 
consumidor - espectador. Com as novas ferramentas digitais, as 
redes sociais e os movimentos artísticos e ativistas, o que vemos 
é justamente emergir o chamado: “o que você tem a dizer, a 
mostrar, a compor, a expor, a compartilhar?”. Dizendo isto, você 
pode emitir livremente, conectar-se a outros e reconfigurar o 
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mundo a sua volta: e essa é a essência do político. (LEMOS, 
2009, p.9.) 

 

É importante ressalta que este interesse pelo surgimento de um consumidor-

espectador-eleitor empoderado não é novidade. Para Jamil Marques (2016) se 

nos limitarmos apenas à dimensão da vida política das sociedades 

contemporâneas, seria é possível encontrar no ciberespaço diversos exemplos 

de efeitos da web sobre o processo de produção da decisão política. Alguns 

ligados às agendas dos novos movimentos sociais, outros vinculados a 

organizações tradicionais, alguns que visam questionar o sistema representativo 

ou até demandar a subversão do regime democrático de governo.  

É por isso que as tentativas de generalizar as consequências políticas 
da tecnologia digital têm se mostrado inconsistentes. Os efeitos da 
utilização de uma mesma ferramenta de comunicação variam 
substancialmente, uma vez que dependem do perfil dos usuários, das 
configurações dos sistemas políticos, das singularidades de cada 
cultura política, do princípio democrático em questão (participação, 
liberdades, direitos, transparência) e das próprias características de 
cada iniciativa empreendida. (MARQUES, 2016, p.9) 

 
 Por isso, nossa tentativa aqui é se distanciar desse viés de pesquisa 

que coloca em xeque o quanto a tecnologia ou o ciberespaço tem contribuído 

para o exercício de práticas políticas no mundo contemporâneo e sim entender 

de forma essas novas arenas de conversa estão se relacionando com as nossas 

possibilidades de debater o que consideramos político. E então, a a partir daí 

poderemos levantar que desafios estão sendo construídos nesses espaços para 

os próximos anos. 

 É comum vermos, ouvirmos e lermos uma série de percepções ora 

caóticas, ora românticas quanto ao nosso futuro no ciberespaço, muito por conta 

das transformações que ele trouxe para nossas vidas. Passamos anos buscando 

entender o que era e não é mais. O fato é que não haverá mais um mundo sem 

internet, e muito em breve, não haverá também um mundo com pessoas que 

não convivem com ela de forma natural.  

 E se hoje essa nova esfera se apresenta como uma ruptura, uma 

novidade ou uma nova forma de negociação do agendamento de certas pautas, 

vale pensarmos que é neste mundo que será construído as relações de política 

das futuras gerações e de quais são seus mecanismos e apropriações para 
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vivenciar este tema em seus cotidianos. É por meio dessa forma mais 

participativa, mas não necessariamente uma participação de ordem cívica que 

as novas gerações estão se expressando, debatendo e conversando. 
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3 TUDO ACABA (E COMEÇA) EM MEME 
 

3.1 Novos jovens, novos tempos 

 

Quando nascemos 
 Fomos programados 

A receber o que vocês 
Nos empurraram com os enlatados dos Usa, 

de 9 às 6. 
Renato Russo – Geração Coca-Cola 

 

Se estamos reconhecendo aqui o papel transformador das novas tecnologias 

na forma como nos comunicamos no cotidiano, seja para falar sobre nossos 

sentimentos, nossas crenças ou nossas visões políticas, cabe pensar no 

ciberespaço como um reduto de novas linguagens e códigos. A cada dia estuda-

se mais as novas possibilidades de um meio com canais de comunicação no 

qual receptores são também emissores de conteúdo. 

 Olhando por um viés histórico, tudo que a internet possibilita pode ser visto 

como uma mudança de comportamento, mas também podemos olhar essas 

questões pela ótica daqueles que já estão conhecendo o mundo com essas 

novidades: os jovens.  Costuma-se dizer que vem dos jovens a maior parte das 

mudanças e transformações cotidianas. Pois eles trazem consigo uma 

vanguarda, um jeito próprio de ver as coisas. Nos estudos sobre juventude, o 

recorte geracional é um viés que costuma ser trabalhado por diversos sociólogos 

para se entender as transformações de valores morais e cívicos no mundo. 

Para Mark McCrindle e Wolfinger (p.19, 2010) uma geração se refere a um 

grupo de pessoas nascidas dentro de um período similar, que partilham uma 

faixa de idade e fase de vida comparáveis por conta de terem sido moldados por 

um período que abrangeu os mesmo eventos, fenômenos e acontecimentos. No 

entanto, a segmentação de indivíduos a partir de uma perspectiva global é 

relativamente nova. Por conta da globalização, hoje, conseguimos encontrar 

pontos em comum entre jovens por toda parte do mundo. 

Mesmo pensando além desses países desenvolvidos, os jovens estão 
logados e ligados. De Pequim a Bangalore, de Buenos Aires a 
Brisbane, temos uma geração acessando os mesmos sites, assistindo 
os mesmos filmes, baixando as mesmas músicas e sendo 
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influenciados pelas mesmas marcas. Hoje temos a primeira geração 
global do mundo. (MCCRINDLE;WOLFINGER 2010, p.19)31 

 

Vale fazer uma ressalva quanto ao fato de que mesmo com as semelhanças 

que a globalização permite, os jovens de cada localidade não deixam de 

apresentar suas singularidades, tanto por questões culturais próprias, como por 

questões socioeconômicas. Até mesmo dentro de um próprio país ou cidade, um 

grupo ou outro pode apresentar alguma característica mais particular por conta 

de variáveis que não estão alinhadas com a ideia de globalização. No entanto, 

não se pode negar que as possibilidades tecnológicas do mundo de hoje, 

deixaram os jovens de todo mundo mais próximos, com possibilidades de trocar 

e compartilhar referências. 

É claro que jovens de todos as épocas demonstram como características um 

estilo de vida experimental perante a seu tempo. Questionar o status quo, testar 

limites e rever valores são típicos de quem se insere de forma mais autônoma 

na vida em sociedade. Contudo, o jeito e as ferramentas utilizadas para se 

questionar o mundo na década pela juventude da década de 70 não foi o mesmo 

adotado pelos jovens da década de 90. Enquanto a idade influencia em 

comportamento e atitudes, maiores impactos são tecidos pela cultura em que se 

vive a juventude. Um dos marcadores sociais de uma geração são as referências 

que ela teve na infância, ou seja, os primeiros anos sua de formação. 

A ideia em síntese é a de que, a cada geração, novos jovens compartilham 

das mesmas tensões e contexto de sociedade desenvolvendo assim 

características próprias coletivamente. Um dos sociólogos que traz uma visão 

pouco simplista e mais aprofundada da ideia de gerações é o alemão Karl 

Mannhein ([1932]1983), que compreende que ainda que haja espaço para 

singularidades, divergência ideológicas e comportamentais em todas as épocas, 

indivíduos que compartilham vivências em um mesmo período e contexto social, 

tendem a compartilhar o que ele chama de unidade geracional. 

Indivíduos que crescem como contemporâneos experimentam 
nos anos de maior disposição à receptividade, mas também 
posteriormente, as mesmas influências condutoras tanto da 
cultura intelectual que os impressiona como da situação político-
social. Eles constituem uma geração, uma contemporaneidade, 

                                                 
31 Tradução nossa 
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porque essas influências são homogêneas. Justamente por essa 
mudança - de que a contemporaneidade não significa uma data 
cronológica no histórico da humanidade, mas uma similaridade 
de influências existentes -, a questão colocada escapa de um 
plano que tendia a converter-se em uma aritmética mística, ao 
domínio da simples compreensão da temporalidade interior que 
pode ser percebida (MANHEIN, 1983, p. 516) 
 

Diante disso, faz-se necessário frisar que gerações não são delimitadas 

por datas precisas e rígidas, como se a partir de um determinado dia todos os 

novos indivíduos que nascerem dali em diante passasseem a adotar um mesmo 

comportamento. Existe uma margem de transição entre cada uma delas, por 

isso, é comum diferentes pesquisadores adotarem intervalos semelhantes, mas 

com alguma diferença entre a precisão de anos para cada uma delas. Costuma-

se considerar uma geração como nova quando há uma perceptível mudança de 

comportamento ou ruptura de valores em relação aos jovens de períodos 

anteriores.  

 

3.2 O xyz da questão 

 
Eu sou daquele tempo 
Que o rock era pecado 
Do let me sing do Raul 
Do cogumelo de zebu 

E da Leila Diniz 
Ah, eu era feliz. 

(Rita Lee) 

 

Nos últimos anos, diante das bruscas mudanças percebidas a partir da 

aceleração do desenvolvimento tecnológico pelo mundo, entender diferenças 

comportamentais pelas lentes geracionais se tornou uma constante não apenas 

do meio acadêmico. Pesquisadores de mercado, caçadores de tendência e 

futuristas se juntaram ao grupo de interessados em decodificar os padrões entre 

os jovens de cada tempo. Isso ocorreu tanto pela necessidade de entendermos 

os conflitos de valores entre pessoas que hoje coexistem na mesma época, mas 

também pelo potencial de consumo que cada uma das faixas etárias representa. 

Nessa atmosfera, surgiram uma série de nomenclaturas e linhas de 

estudos diferentes para os jovens de cada época. Para McCrindle (p.15, 2010) 

“é incrível como muitos rótulos surgem para cada geração, alguns se repetindo  
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Tabela 3 - Alguns dos nomes, rótulos e apelidos de cada geração listados por 

McCrindle 

 

Fonte: MCCRINDLE;WOLFINGER 2010 

 

de novo e de novo” muitas vezes de maneira informal, em conversas cotidianas 

entre as pessoas.  

Apesar da variação dos nomes, existem algumas nomenclaturas mais 

reconhecidas globalmente. A ideia de se apelidar gerações com letras, por 

exemplo, teve seu primeiro registro em um ensaio fotográfico divulgado pelo 

Picture Post do Reino Unido e pelo Holiday, dos Estados Unidos no ano de 1953. 
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Na época o fotógrafo americano Robert Capa 32cunhou o termo Geração X como 

uma provocação artística para nomear uma geração desconhecida que estaria 

prestes a lidar com um futuro hostil que aparentemente se traçava. Mais tarde 

essa ideia teve inspiração e continuidade em pesquisadores do tema. 

  Adotaremos neste trabalho as segmentações trabalhadas por 

McCrindle (2010), mas que se confirma na análise de outros pesquisadores do 

gênero, como o canadense Tapscott (2010). Para entendermos melhor essa 

ideia de que existem mudanças de valores a cada geração, vale voltarmos no 

tempo para repensar as últimas transformações trazidas por cada uma delas.  

Vale salientar que o objetivo de resgatar as definições geracionais aqui é 

por acreditarmos na importância de se entender juventudes e a partir dos 

contextos ao qual elas estão inseridas, todas as descrições trazidas aqui servem 

de pano de fundo para pensar transformações de mundo. Não se pretende 

atribuir nenhuma visão de “progresso geracional” a partir do tempo, muito menos 

romantizar nenhuma das gerações descritas aqui. 

 Geração Baby Boom (nascidos entre 1946 e 1964): O fim da Segunda 

Guerra Mundial foi o evento chave para moldar as novas gerações que se 

formariam no mundo ocidental. Fruto do boom demográfico desse período, essa 

foi a juventude que teve um grande despertar em relação a possibilidade de ser 

jovem não enquanto uma fase biológica, mas um estilo de vida.  A austeridade 

foi ultrapassada pelos avanços tecnológicos avanço e aumento da liberdade. 

Além disso, viram a televisão gerar uma revolução nas suas práticas 

comunicacionais e de consumo. 

Geração X (nascidos entre 1965 e 1979): É o grupo de jovens que 

começa a sentir os efeitos do capitalismo contemporâneo.  Já quando as 

tecnologias digitais se fortalecem e se fixam como realidade cotidiana a indústria 

do consumo passa a ter ainda mais força e relação com a ideia de sucesso para 

o s jovens. São os que cresceram sob a influência dos grandes fenômenos de 

comunicação de massa, um tempo marcado por “comunicadores agressivos e 

extremamente centrados na mídia” (Tapscott, 2010, p.25).  

                                                 
32 A informação pode ser confirmada aqui: https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Capa 
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Geração Y (nascidos entre 1980 e 1995): Também conhecidos como 

millennials, essa é a geração que viveu a descoberta da internet em sua 

juventude. Não à toa foram temas de diversos estudos, debates e pautas 

jornalísticas dos últimos anos. Foi na juventude deles que as percepções de 

distância e a passagem de tempo ganham leituras mais complexas. O próprio 

Mark Zuckerberg que mencionamos no capítulo anterior, criador do Facebook, 

hoje com 34 anos, é um dos representantes dessa geração.  

Toda a Geração Y tem sido encarada como uma geração bastante 

disruptiva por ter utilizado a internet para ressignificar formas de trabalho, estudo, 

militância, construção de identidade, dentre outras mudanças. A maioria dos 

estudos que envolvem análises de impacto da internet no mundo de hoje 

costumam ser relacionados aos indivíduos dessa geração: 

 
Eles são iniciadores, colaboradores, organizadores, leitores, 
escritores, autenticadores e até mesmo estrategistas ativos, no caso 
dos Videogames. Eles não apenas observam, mas também participam. 
Perguntam, discutem, argumentam, jogam, compram, criticam, 
investigam, ridicularizam, fantasiam, procuram e informam. 
(Tapscott,2010, p.33) 

 

Porém, falar de interatividade, de audiências que já nasceram imersas na 

cultura digital em uma esfera mais participativa e de formas de se viver a 

cibercultura não é mais algo tão novo. Além disso, esta capacidade de criação, 

colaboração e inovação tão atribuída a esta geração é algo que nos dias de hoje 

não está mais restrito a esse grupo, além disso já não são mais os porta-vozes 

os únicos porta-vozes de um mundo conectado.  

Há, no entanto, uma geração mais nova começando a manifestar seus 

traços coletivos agora -um grupo formado por verdadeiros nativos digitais. Trata-

se de pessoas que já nasceram em um mundo que transita entre online offline, 

jovens que não olham para internet como uma grande inovação em suas vidas, 

mas sim como algo que tem acompanhado sua existência.  

 Geração Z (Nascidos entre 1995 e 2010): Estamos falando de crianças 

e jovens da atualidade que nasceram em um período de crise do terrorismo, 

recessão global e a mudanças climáticas. Para eles, o acesso a um mundo digital 

não tende a ser visto como uma grande novidade já que em grande maioria,  

desde crianças já são estimulados a desenvolver sua própria personalidade e 
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interagir com tecnologias portáteis33. São a juventude da internet na palma da 

mão. Prevê-se que eles passem a juventude em um período de renovação 

econômica e social. 

Vale ressaltarmos que se para a geração Y a internet foi um divisor de 

águas no modo como experimentavam e compreendiam o mundo, para este 

grupo mais novo uma vida conectada é a base do que entendem como cotidiano 

e organização em sociedade. Por isso, acreditamos que para entender para onde 

vamos ou problematizar a forma como a política vem sendo tratada nos dias de 

hoje, é importante olhar para esse grupo de pessoas, entendendo como se 

apropriam das plataformas atuais e que visões de mundo estão construindo. 

Em 2010, a época em que McCrindle escrevera seu livro a Geração Z era 

uma grande aposta ou promessa em termos de previsões comportamentais, pois 

ainda não passavam dos 12 anos, hoje, esse grupo já alcança a maioridade 

começa a deixar de fato suas marcas no mundo.  

 É agora que novos estudos começam a surgir e testar o que se confirma destas 

premissas. Nas instituições acadêmicas ainda são poucos os estudos sobre 

eles, e foi justamente por esse grupo que nos debruçamos para realizar a 

pesquisa. Afinal, o que podemos aprender com a Geração Z sobre o nosso futuro 

com a política? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 É importante ressaltar aqui que apesar que apesar de utilizarmos o termo nativos digitais 

temos ciência de que  vivemos em um país que não apresenta os mesmos índices de acesso à 
internet que os países economicamente mais fortes. Porém estamos cada vez mais conectados. 
Conforme consta nos resultados do último estudo do IBGE em 2016, 63,6% dos domicílios 
brasileiros já tinham acesso à internet, enquanto 66% das casas não contam com tratamento 
adequado de esgoto em sua região. Além disso, 92,3% dos domicílios brasileiros possuem pelo 
menos um celular do modelo smartphone, o que indica que as condições e qualidade de acesso 
ainda não é igual para todos. 
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3.3 Uma geração (pós)digital 

 

Eles nasceram e cresceram na rede – e, mais importante, em rede. 
“Geração Digital”,(Exame, 24/8/2006, p. 22) 

 

Enquanto a geração Y causava frisson ao ultrapassar as fronteiras do 

mundo físico para o digital, vivendo nessas primeiras experiências suas perdas 

e ganhos, muito já se especulava sobre a geração tecnológica e empoderada 

que viria a seguir. Criados em meio à tecnologia, frutos de um mundo globalizado 

e com muitas ferramentas ao alcance das mãos para serem e fazerem o que 

viesse à mente, os jovens Z estão sempre atrelados a discursos sobre 

transformação social e política. 

Em 2015, o periódico americano The New York Times publicou uma 

matéria34 emblemática sobre o tema. Segundo o jornal, a geração Z seria mais 

engajada e consciente já que, desde o início de suas vidas conectadas, os jovens 

já teriam acesso a uma realidade menos romântica e deslumbrada que a da 

geração anterior, de olho em questões ambientais, políticas e dilemas globais. 

Além disso, já chamam atenção porque também um potencial de consumo 

expressivo que cresce aos olhos da grande indústria. 

Não é de se admirar que a corrida para definir e 
comercializar essa força demográfica esteja ativa. Eles 
são "a próxima grande disrupção do varejo", de acordo 
com o Women’s Wear Daily. Eles têm “o peso de salvar 
o mundo e consertar nossos erros do passado em seus 
pequenos ombros”, de acordo com um artigo no site da 
Fast Company por Jeremy Finch, um consultor de 
inovação. Lucie Greene, diretora mundial do Innovation 
Group da J. Walter Thompson, chama-os de “millennials 
com esteróides”. (WILLIAMS, 2015, The New York 
Times)35 

Interessa-nos, aqui, investigar as especificidades de um corpus de 

pesquisa mais contemporâneo, que tenta problematizar esse imaginário em 

torno desta juventude ao mesmo tempo fomentadora das novas tecnologias e 

necessariamente atravessada por elas. Porém, o que mais nos motiva a 

                                                 
34Matéria “More over millennials, here comes Generation Z” Disponível em: 
https://www.nytimes.com/2015/09/20/fashion/move-over-millennials-here-comes-generation-
z.html, acessado em maio de 2018 
35 Tradução nossa 

https://www.nytimes.com/2015/09/20/fashion/move-over-millennials-here-comes-generation-z.html
https://www.nytimes.com/2015/09/20/fashion/move-over-millennials-here-comes-generation-z.html
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compreendê-los não é pela força demográfica de consumo que representam, 

mas por serem novos agentes nas tomadas de decisão do mundo, sobretudo em 

um contexto político. 

A consultoria Consumoteca, na qual trabalho na área de pesquisa de 

consumo, é uma empresa especializada no comportamento do brasileiro 

divulgou este ano um estudo chamado Geração Ctrl Z com o intuito de averiguar 

o quanto as especulações internacionais sobre essa geração se aplicavam no 

nosso contexto nacional. O nome da pesquisa36 faz alusão ao comando do 

teclado Ctrl + Z, que desfaz o último comando dado a máquina, como quem 

decide voltar atrás em uma decisão.  

Uma das descobertas que o estudo pontua é o constante medo desses 

jovens terem sua identidade fixada a uma ideologia ou posicionamento sem que 

possam mudar de ideia sem julgamentos depois. Por isso, quando questionados 

sobre política a maioria deles não se define em partidos. 47% deles afirma não 

ser nem direita nem de esquerda embora tenham uma posição política própria 

enquanto 28% não sabiam opinar sobre a questão. Além disso, 39% deles já 

acompanham algum político pelas redes sociais. 

Um dos pontos peculiares é que estes jovens não vão em busca das 

notícias por meio de noticiários, eles transferem essa função para o feed do 

Facebook. Para 52% deles ali é sua principal plataforma atualizadora de mundo. 

Porém, isso não exclui a política de seu radar. 65% deles afirma que acompanha 

notícias sobre a situação política do país, sendo assunto mais citado por eles, 

ultrapassando novidades tecnológicas (55%) e celebridades e mundo do 

entretenimento (47%).Há ainda o fato de que para eles, as fronteiras entre offline 

e online são quase inexistentes. 65% afirmam que não há diferença entre o que 

postam nas redes sociais e como comportam em sua vida fora delas. 

                                                 
36 A pesquisa da Consumoteca também concebeu como geração Z jovens nascidos a partir de 
1995. O estudo contou com uma amostra de 3000 respondentes em todo país das classes ABCD 
e uma etapa qualitativa de entrevistas. O material com todos os resultados pode ser encontrado 
no portal https://www.consumotecalab.com/ 

 

https://www.consumotecalab.com/
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A pesquisa também caracteriza como algo típico desses jovens a 

necessidade de se expressar em rede, que seria uma constante necessidade de 

marcar posição no mundo digital diante da avalanche informacional ao qual são 

constantemente submetidos. Basicamente, trata-se de um desejo de 

participação coletiva para compartilhar o sentimento de pertencimento. Eles 

buscam expressar posicionamentos e opiniões sobre temas do momento para 

ganhar visibilidade e reputação, seja nas redes ou fora dela. 

Porém, ao passo que firmam quem são através do compartilhamento de 

dados sobre o que pensam, sentem cada vez mais dificuldade de confiar nas 

fontes tradicionais de informação. O esvaziamento ideológico e as descrenças 

nas instituições tradicionais impulsionam os jovens a fazerem sua própria 

autocuradoria de informação na hora em que vão formar suas opiniões sobre 

diversos temas. Nessa lógica, o fato de assimilar conteúdo em pedacinhos 

confere a eles a sensação de que conseguem chegar em uma visão mais própria 

das coisas. 

Vale salientar que esse fenômeno reforça o pensamento de Stuart Hall 

(2003). Para ele, identidade na pós-modernidade está profundamente interligada 

a algo que se constrói a partir da interação com o outro, o que compõe uma 

identidade fragmentada e descentrada. Desta forma, podemos pensar o 

ciberespaço como esse espaço de interação com o outro que potencializa a 

possibilidade de desenvolvermos uma subjetividade fragmentada. 

 O autor trata a identidade como algo que costura o sujeito à estrutura. 

Porém, nesta nova estrutura não há mais um único centro de influência e poder, 

caracterizando uma sociedade atravessada por diversos antagonismos sociais 

que produzem uma variedade de diferentes “posições de sujeito”. (HALL, 2003, 

p.17) Vale então investigarmos que fragmentos e linguagens estão permitindo a 

costura dessas estruturas. 

 

3.3.1 Aí vem os memes: um remix cultural 

Imagine a seguinte cena: em 2030, um jovem de 15 
anos se aproxima da mãe e pede ajuda com o dever 
de história, uma redação sobre o conturbado momento 
político no Brasil entre 2015 e 2016. “Achei que você 
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nunca fosse perguntar”, diz a mãe, comovida, 
enquanto abre a pasta “Memes 2016” no computador. 
(Jornal Nexo, FREITAS,2016) 

 

Embora tenha também uma conotação humorística, a situação hipotética 

e provocativa da matéria postada pelo jornal Nexo em 2016 evidencia como boa 

parte da nossa população vem lidando com um conturbado período de narrativas 

políticas circulando por todo lugar. A piada veio de um post que na época 

circulava pelo Twitter, mas os memes já são um tipo de conteúdo popular em 

diversas plataformas. 

Pensando neste primeiro momento, podemos explicar os memes 

enquanto conteúdos amadores e amplamente compartilhados pelas redes 

sociais, que hoje podem ser conhecidos como “ideias, brincadeiras, jogos, 

piadas ou comportamentos que se espalham através de sua replicação de forma 

viral” (FONTANELLA, 2009, p. 8). Sobretudo entre as novas gerações, podemos 

concebê-los como uma categoria de conteúdo emergente da cultura jovem 

cibernética que ganha cada vez mais atenção em diversos estudos sobre 

comunicação, linguagens, sociedade e política. 

Se por um lado vivemos um momento de aprimoramento das técnicas 

visuais, com softwares de ponta e padrões de design refinados presentes nos 

grandes produtos culturais de massa, por outro, vivenciamos também a 

constante ruptura desses padrões estéticos. Frutos de processo de hipertexto, 

memes são resultados de uma apropriação criativa causada pela edição e 

replicação de textos, imagens e vídeos na forma de mashups, remixagens e 

paródias. 

Lemos (2007) utiliza o conceito de “ciber-cultura-remix” para descrever o 

ciberespaço da Web 2.0, neste tempo em que estamos testemunhando a 

emergência de novas formas de consumo cultural e de novas práticas sociais. 

Na internet teríamos o reflexo da pós-modernidade onde a noção clássica de 

arte entra em crise, questionando junto com ela a noção de obra, autor, autoria 

e propriedade. A internet abre espaço para processos abertos, coletivos e livres, 

em que a re-criação e recombinação de elementos é concebida também como 

criação. 
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O autor também interpreta as diversas manifestações socioculturais 

contemporâneas como a “emergência de vozes e discursos, anteriormente 

reprimidos pela edição da informação pelos mass media” (LEMOS,2005, p.1). 

Esse fenômeno acaba por ocasionar o efeito de excesso de dados e a 

propagação em cadeia que tanto comparamos a vírus. Hoje a máxima é “tem de 

tudo na internet” e “pode tudo na internet”. 

Abandonando o compromisso utilitarista do conteúdo, memes foram, em 

seus primeiros anos de circulação, associados à uma subcultura do mundo 

digital e enquadrado na categoria pejorativa de cultura trash da internet, um 

campo sempre associado ao ócio criativo. No entanto, justamente por dialogar 

com o grotesco, o nonsense e um humor quase sempre despreocupado, acaba 

por refletir diversos dilemas de subjetividade da supermodernidade. 

Alguns autores vêm ressignificando o debate ao considerar essas 

produções da cibercultura como parte importante da cultura. Para Alex Primo 

(2007, p.9), classificar a relevância de uma mensagem a partir de sua qualidade 

técnica nos cega para perceber as sensibilidades coletivas que a agitam. Ele 

defende este tipo de conteúdo como algo típico da pós-modernidade. 

[...]para que se possa compreender a importância do digital trash 
na cultura contemporânea, insisto na necessidade de observá-
lo como fenômeno da pós-modernidade. Em vez de uma análise 
impreganada de valores enquadradores e moralizantes, deve-se 
compreender o ethos pós-moderno, que Maffesoli chama de 
ética da estética, marcado pelo compartilhar de emoções vividas 
em comum. O autor entende estética da seguinte forma: “vibrar 
em comum, sentir em uníssono, experimentar coletivamente, 
tudo o que permite a cada um, movido pelo ideal comunitário, de 
sentir-se daqui e em casa neste mundo” (p. 8). É nesse sentido 
que aquilo que poderia ser visto como banal (sem maior 
finalidade, do ponto de vista moderno), ganha sentido na 
vontade de estar junto. (PRIMO, 2007, p.3) 

 

Nesse sentido, as perspectivas do homem cotidiano ganham mais valor 

cultural. Considerando que agora, “cada um de nós constrói a própria mitologia 

pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo 

midiático e transformados em recursos através dos quais compreendemos nossa 

vida cotidiana.” (JENKINS, 2006, p.30) esses pedaços fragmentados resultam 
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de processos criativos, ao estilo cut and paste37, mas são expressões que vão 

muito além da criatividade. 

É chamado de “citizen media”, o usuário, que agora, “é estimulado a 

produzir, distribuir e reciclar conteúdos digitais, sejam eles textos literários, 

protestos políticos, matérias jornalísticas, emissões sonoras, filmes caseiros, 

fotos ou música.” (LEMOS, 2007.p.7). Os “citizen media” são pessoas que 

colocam suas visões sobre acontecimentos em tempo real através de 

fragmentos de mídias postados. O autor chama de sinergia entre causas 

tecnológicas e efeitos sociais, entre causas sociais e efeitos tecnológicos, o que 

reforça a necessidade de entendermos o papel dos memes enquanto 

ferramentas de conversa sobre política. 

 

 

3.3.2 Uma pesquisa exploratória sobre memes 

 

Não é surpresa para ninguém que memes já são uma linguagem típica da 

esfera conversacional (LEMOS, 2009) da internet. Embora sejam populares e 

fortemente associados ao universo dos jovens, faltam estudos mais 

aprofundados e que forneçam dados atualizados sobre este tema. Alguns 

estudos se voltam para a quantificação ou classificação de memes de temas ou 

eventos específicos, no entanto, levantamentos mais amplos, que pensem em 

memes como elementos do cotidiano são mais difíceis de se encontrar. 

Por isso, sentimos a necessidade de iniciar nosso estudo com uma 

pesquisa exploratória que nos desse pistas quanto a dimensão e situações em 

que os memes se fazem presentes no nosso cotidiano. Realizamos uma 

pesquisa quantitativa38 online por meio de um questionário semiestruturado que 

foi programado na plataforma QuestionPro e disponibilizado em link de fácil 

                                                 
37 Faz-se uma alusão as ferramentas de copiar e colar do computador que facilitam a edição e 
replicação de conteúdo. 

38 Vale salientar que a pesquisa quantitativa tem o valor de pesquisa empírica, pois não contou 
com recursos o suficiente para garantir uma amostra estatística representativa da população 
brasileira. No entanto, não deixa de trazes insumos de análise por uma perspectiva qualitativa 
de quem ouviu a opinião de mais de 300 pessoas sobre o tema em questão. 
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acesso. Tais links foram disparados 39em perfis do Facebook e LinkedIn. Fizeram 

parte do filtro da amostra um requisito de idade mínima de 18 anos, ensino médio 

completo, classes ABC, podendo ser residentes de qualquer estado do território 

nacional. Obtivemos ao todo 320 respostas40. 

 É importante ressaltar que o objetivo da pesquisa quantitativa não foi o de 

fornecer dados que dessem uma dimensão do uso de memes de forma 

representativa no país pois isso demandaria mais tempo de planejamento ou 

verba. Ainda assim, um questionário quantitativo realizado de maneira empírica 

não perde seu valor de pesquisa se pensarmos em seu valor de análise. 

Basicamente, foi como se sondássemos sobre o tema com 320 pessoas 

conhecidas para testar algumas hipóteses. 

Para que houvesse um esclarecimento e garantia de compreensão dos 

memes da internet como objeto de estudo os respondentes recebiam a seguinte 

orientação antes de começarem o questionário: “Partindo da ideia de que memes 

sejam figuras que viralizam na internet com imagens e legendas e que fazem 

referências à temas da atualidade - como os exemplos abaixo - responda as 

perguntas a seguir” 

 

                                                 
39 Os links para a pesquisa foram compartilhados nos perfis da própria autora e de sua rede de 

contatos em novembro de 2016, fase inicial do projeto de pesquisa. Apesar da tentativa de 
diversificar ao máximo a amostra assume-se aqui o risco de margem de erro maior do que a 
convencional por conta do elo comportamental ocasionado pela rede de pessoas interligadas. 
 
40 A composição da amostra investigada por cada filtro: Gênero: 59% feminino e 41% masculino 
/ Idade: 55% entre 18 a 24 anos, 32% entre 25 e 30 anos e 13% acima de 30 /Classe social: 40 
33% classe A, 54% classe B e 14% classe C / Escolaridade: 51% ensino médio completo, 29% 
superior completo, 20% pós-graduação completa. / Localização: 65% moradores de capital 
(predominância no sudeste), 28% região metropolitana e 7% interior 
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Figura 7 – Memes utilizados no questionário 

Fonte: Acervo da autora 

 

Considerações levantadas a partir dos dados gerais coletados: 

 

Como a nossa amostra contemplou principalmente um público entre 18 e 30 

anos, foi possível confirmar que dentre pessoas desta faixa memes já são parte 

da rotina. Além disso, validamos as seguintes hipóteses: 

 

1) Memes são populares e mobilizam interações na rede:  90% das 

pessoas afirmaram já ter compartilhado um meme em alguma rede 

social. Dentre essas, 34% demonstra um engajamento de alto grau ao 

dizer que sempre interage41 este tipo de post. É interessante 

ressaltarmos que há uma demanda consciente por este tipo de 

conteúdo, pois 70% afirmam seguir algum perfil ou página específica 

justamente com a finalidade de acompanhar memes. 

2) Memes fazem parte do cotidiano: Ao perguntarmos que tipo de 

memes as pessoas costumavam curtir, 93% diz curtir memes que 

satirizam situações do seu dia-a-dia. Isso mostra o quanto os memes 

estão relacionados ao timing de acontecimentos noticiados na mídia, 

                                                 
41 Compreende-se por interação aqui a ação de curtir, compartilhar ou comentar. O termo curtir 
aqui se refere ao modo como é aplicado no Facebook. O botão curtir (tradução da plataforma 
para o botão de ação like) é a forma de interação mais popular da plataforma. 
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pois 80% diz curtir memes relacionados aos acontecimentos do 

momento e 69% os que fazem referências às questões políticas. 

 

3) É mais comum compartilhar do que se fazer: Ao todo, 42% da 

amostra pesquisada já produziu seu próprio meme. Porém dentre 

esses que já fizeram, a maioria (87%) foi em referência às piadas 

internas dos grupos de convívio, o que já o evidencia enquanto uma 

ferramenta que reforça laços de proximidade. Memes que satirizam 

situações do dia-a-dia foram produzidos por 47% destes, enquanto 

memes que fazem referências à questões políticas foram produzidos 

por 24%. Esse último dado já nos indica que apesar de memes de 

política serem curtidos por mais de metade das pessoas (69%), sua 

produção está concentrada em menos de um quarto dos que 

produzem este tipo de conteúdo. 

 

Tabela 4 – Que tipos de memes você já fez? 

 

Fonte:  Gráfico da pesquisa gerado pela autora 
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4) O humor é o principal fator replicador, mas não é o único: Dentre 

os motivos que fazem alguém compartilhar um meme em sua rede 

podemos verificar que o humor é o fator que mais engaja. Dentre as 

possíveis motivações, a opção “que seja engraçado” foi escolhida por 

95% das pessoas, seguida da opção de “que traduza minha opinião 

sobre algo” com 84%. Foi possível confirmar ainda que o valor estético 

e a autoria não são determinantes para o compartilhamento desse tipo 

de mensagem. A “beleza dos memes” foi critério para 9% e o 

“conhecimento de seu autor” foi indicado por apenas 3%. A partir 

destes dados podemos perceber que apesar do humor ser muito 

importante, a propagação do meme não visa somente o riso, mas traz 

implícita em sua mensagem alguma intencionalidade.  

5) Memes já fazem parte do universo da política: Os memes quando 

inseridos no universo da política continuam sendo propagados em 

função do humor, mas assim como vimos nas categorias mais 

genéricas, identifica-se outras motivações além do humor. Dentre 

aqueles que afirmaram interagir com memes de política, 82% curtem 

os que satirizam acontecimentos políticos, mas 71% interagem com os 

traduzem suas opiniões políticas, 70% curtem os que questionam 

alguns acontecimentos, 56% os que questionam a mídia em relação à 

política e 47% os que colocam políticos como personagens. 32% 

dessas pessoas já acessou a internet alguma vez com a finalidade de 

ver memes sobre política. A autoria, mesmo nesse campo continua 

sem tanta relevância, 67% nunca pesquisou a origem dos memes que 

curte, comenta ou compartilha. 

6) Memes são atualizadores/difusores de notícia: Foi possível 

confirmar nosso pressuposto de que memes acompanham o ritmo 

acelerados de acontecimentos no mundo contemporâneo, e por esse 

motivo acabam exercendo para muitas pessoas o papel de 

atualizadores de notícia. 66% alegou ficar sabendo de uma notícia de 
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política que ainda não sabia por meio de um meme postado na 

internet. 

7) Apesar do humor, não há muita imparcialidade quando se trata de 

memes: 87% das pessoas que afirmaram interagir com memes de 

política acreditam que é possível perceber através deles 

posicionamentos políticos das pessoas que o compartilham. 5% não 

souberam responder essa pergunta e 8% acredita que não se pode 

levar memes a sério. As mensagens contidas nos memes causam 

reflexões para além das risadas, 55% das pessoas afirmaram já ter 

debatido sobre política de com alguém por causa de um meme 

postado por uma das partes. 

 

Considerações levantadas a partir de dados filtrados na amostra 

investigada: 

 

Além dos resultados gerais, filtramos as respostas por idade e classe para ver 

se as respostas sobre memes correspondiam a um comportamento homogêneo. 

A partir disso, foi possível detectar algumas diferenças que reforçaram a ideia de 

olharmos para o tema por uma perspectiva geracional: 

 

Tabela 5 – Você já compartilhou um meme em algum tipo de rede social? 

 

Fonte:  Gráfico da pesquisa gerado pela autora 
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8) O Twitter é mais importante para os mais jovens: Vimos que 

embora Facebook e Whatsapp42 sejam as principais plataformas de 

memes para a maioria, quando se trata de gerações Twitter e 

Instagram apresentam variações. Enquanto Twitter é citado por 28% 

dos Z cai em 14% para os Y; Já no Instagram ocorre o inverso, por lá, 

millennials postam mais memes com 19% das respostas em 

comparação ao índice de 9% dos mais jovens.  

Tabela 6 – Onde você costuma compartilhar memes? 

 

Fonte:  Gráfico da pesquisa gerado pela autora 

 

9) Geração Y e Z possuem afinidade com este conteúdo, porém os 

Z produzem mais: Olhando as respostas pelo filtro de idade para 

validarmos os dados por uma perspectiva geracional confirmamos que 

memes são populares entre as duas gerações, porém a produção foi 

um pouco maios entre os mais novos. 47% dos Z já produziram algum 

meme, sendo que 9% não produziram porque não sabiam como, o que 

demonstra que 56% deles têm interesse na criação deste tipo de 

conteúdo. O mesmo interesse poderia ser verificado em 47% dos 

millennials, quase 10% de diferença. 

                                                 
42 Há divergências acadêmicas e sociais quanto a classificação do Whatsapp enquanto uma rede 
social, uma vez que sua finalidade inicial seja a de um aplicativo de mensagens. Não entraremos 
nesta discussão, e por isso elegemos o Facebook como espaço de recorte de pesquisa da nossa 
etapa empírica. 
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Tabela 7 – Você já produziu e postou algum meme? 

 

Fonte:  Gráfico da pesquisa gerado pela autora 

10) A Geração Z se mostra mais reativa à memes políticos: É 

interessante notar que a geração Z não só debate mais sobre política 

por conta do memes, mas também já deixou de seguir mais pessoas 

ou páginas por causa de memes políticos do que seus antecessores. 

Enquanto 40% da geração Y afirmou já ter deixado de seguir alguma 

página ou personalidade por conta de memes políticos 51% dos Z já 

tomaram essa atitude. E quando se trata de amigos e pessoas 

próximas o grau de rejeição aumenta ainda mais. 60% dos 

respondentes da geração Z já desfizeram uma amizade no Facebook 

por conta de posts de memes que os desagradassem. Olhando a 

mesma resposta pela ótica dos Y, o índice cai para 51%. E os 

principais motivos apontados pelas duas gerações também foram 

diferentes. A Geração Z justificam esse tipo de postura à conteúdos de 

natureza ofensiva enquanto os millennials relacionam com divergência 

de opinião. Essa diferença de respostas foi um ponto-chave para o 

andamento da etapa seguinte da pesquisa. Pois nos levanta questões 

sobre o quanto esta geração estaria aberta ao diálogo com o diferente. 

Por reforçarem a ideia de memes que apontam ofensa também nos 

atenta para a compreensão do meme como uma forma de linguagem 

que aciona muito mais que o humor, sobretudo entre os mais novos, é 
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possível que também tenha uma forte relação com identidade. 

Levamos esses achados para a etapa qualitativa posteriormente. 

 

 

Tabela 8 – Você já debateu política com alguém por causa de um 

meme postado ou comentário feito nesse tipo de post? 

 

 

Fonte:  Gráfico da pesquisa gerado pela autora 

 

 

Tabela 9 – Você já deixou de seguir a timeline ou desfez amizade no Facebook 

por alguém ter postado memes de política que te desagradam? 

 

  

Fonte: Gráfico da pesquisa gerado pela autora 
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Tabela 10 – Você já deixou de seguir a timeline de alguma personalidade/página 

famosa por causa de seus posts de meme de cunho político? 

 

 

Fonte: Gráfico da pesquisa gerado pela autora 

 

3.4 Mas afinal, o que são memes?  

Quando as pessoas são livres para fazer o que 
querem, geralmente imitam-se umas às outras. 

Eric Hoffer 

 

O conceito de meme antecede à internet e não há como introduzir esse 

assunto sem falar em Richard Dawkins (2001). Esse famoso geneticista, em sua 

mais famosa publicação, publicada em 1976 sob o título de O gene egoísta 

utilizou o termo memes (1976) para traduzir a ideia de unidade de transmissão 

cultural, legitimando a imitação como algo essencial à vida em sociedade.  Com 

origem etimológica baseada no termo grego mimene, que se traduz como “algo 

imitado”, buscava-se explicações para um conjunto de fatores que além da 

genética fossem capazes de replicar comportamentos humanos.  

Para entendermos melhor a ideia de Dawkins, vale situar que seu trabalho 

é influenciado pela teoria evolucionista. Para ele, o que garantiria a evolução 

proposta por Darwin (1859) seriam os replicadores, moléculas capazes de 

produzirem cópias de si mesmo. Eventualmente, um erro na replicação pode 

criar um replicador mais potente.  
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Desta forma, a evolução da vida humana, seria na sua concepção, algo 

que acontece, quer se queira ou não, sem ter a real intenção ou o compromisso 

em se tornar uma coisa “melhorada”.  A parte que nos interessa dessa história é 

que a capacidade de se replicar não estaria só nos genes. Afinal “o darwinismo 

é uma teoria grande demais para ser confinada ao contexto limitado do gene” 

(Dawkins,2001, p.213). A capacidade de se replicar também estaria presente 

nos memes. 

E o que seriam os memes? Ele os identificou como unidades de evolução 

e transmissão cultural capazes de autopropagar-se, podendo se manifestar 

enquanto ideias, línguas, sons, desenhos, capacidades, valores estéticos e 

morais, ou qualquer outro fenômeno que pudesse ser aprendido facilmente e 

repassado como unidade autônoma. Memes seriam, dessa forma, os genes da 

cultura. 

Se um cientista ouve ou lê sobre uma ideia que 
considera boa, ele passa a mesma adiante para seus 
colegas e alunos. Ele menciona essa ideia em seus 
artigos e palestras. Se a ideia tem receptividade, pode-
se dizer que esta se propagou, se espalhando de 
cérebro para cérebro(...) os memes devem ser 
considerados estruturas com vida própria, não só 
metaforicamente, mas também tecnicamente. 
(DAWKINS, 2001, p. 192). 

Deste modo, os memes passariam de pessoa para pessoa por meio de 

uma imitação, o que lhes garantiriam a capacidades de hereditariedade. A forma 

como ocorreria essa transferência de “dados” entre memes não fica muito 

aprofundada em sua obra. “Dawkins fala da imitação “em um sentido amplo”, 

pois quer incluir aí também outros processos de aprendizagem cultural que não 

se dão exatamente por um processo imitativo. ” (LEAL-TOLEDO, p.147) 

A ideia de imitação como algo intrínseco à vida humana não é exclusiva 

do campo da biologia. Um pouco antes da teoria dos memes foi elaborada por 

Dawkins (2001[1976]), a socióloga Agnes Heller (2011[1970]) já descrevera a 

vida cotidiana como repleta dessa prática. Considerando que no dia-a-dia, 

diversos acontecimentos e decisões precisem ser tomados de forma simultânea 

sem que tenhamos tempo de examinar todos os aspectos de forma singular, a 

imitação ou mimene transforma experiências precedentes de alguns indivíduos 

como exemplos para outros. 
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Não há vida cotidiana sem imitação. Na assimilação do sistema 
consetuodinário, jamais procedemos meramente “segundo 
preceitos”, mas imitamos os outros; sem mimene, nem o 
trabalho, nem o intercâmbio seriam possíveis. Como sempre, o 
problema reside em saber se somos capazes de produzir um 
campo de liberdade individual de movimentos no interior da 
mimese, ou, em caso extremo, de deixar de lado completamente 
os costumes miméticos e configurar novas atitudes. (HELLER, 
2011, p.55) 

 

Heller, ainda que não trabalhe com o conceito de meme, defende a 

imitação como algo necessário à vida cotidiana, mas que ainda assim não 

necessariamente inibiria nossas vontades e atitudes individuais. Pensando na 

forma como crescemos e nos inserimos na vida em sociedade, a imitação torna-

se parte imprescindível do aprendizado. Essa atitude só teria efeitos negativos 

ou destrutivos caso nossa percepção dos precedentes nos impedisse de captar 

o novo, irrepetível e único de uma situação.   

 

 

3.4.1 A memética 

 

As ideias são como as pulgas, saltam de uns 
para outros, mas não picam todos. 

Shawn Bernard 

 

 Com necessidade de compreender melhor a propagação de meme, se 

distinguir da sociobiologia43 e de questionar o quanto nossos pensamentos e 

comportamentos precedem à nossa existência, surge uma ciência dos memes – 

que ao longo dos anos, vem travando alguns embates com algumas das 

definições de cultura propostas pela Antropologia. O filósofo Daniel Dennet é um 

dos mais conhecidos representantes desse campo de estudo. Ele propõe o 

estudo da cultura sem levar em conta as pessoas como o ativo principal das 

                                                 
43 Na sociobiologia, as entidades envolvidas são os genes, enquanto na 
memética são os memes. A sociobiologia está preocupada com a base biológica 
do comportamento humano, enquanto a memética trata os humanos não apenas 
como produto de uma evolução biológica, mas de uma evolução cultural 
também. 
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mudanças. Logo, não estaria no sujeito a capacidade de “decidir” que 

comportamento seguir ou que ideia adotar.  

Para Dennet (1995) os memes deveriam ser vistos como ferramentas 

parte do pensamento, mas que enquanto genes da cultura necessitariam de 

meios externos para que fossem repassados adiante. Com esse conceito tão 

amplo que enquadra nos memes hábitos, superstições, crenças, doutrinas, 

teorias, estes não passariam de representações mentais que dependem de 

alguns recursos do cérebro humano para sobreviver e se difundir. O estoque de 

mentes é limitado, e cada mente tem uma capacidade limitada de memes, 

portanto, há uma forte competição entre os memes para entrar no maior número 

de mentes possíveis. Esta competição é a principal força seletiva na memosfera 

(Dennet, 1995, p.206).   

Basicamente, como não podemos saber e reproduzir todas a ideias e 

comportamentos existentes no mundo, confere-se a eles uma capacidade 

competitiva que justifica porque alguns vingam e outros não, como na seleção 

natural. Do seu ponto de vista, uma palavra pode ser vista como um meme, uma 

vez que ela seja passada de pessoa para pessoa estando sujeita a mutações 

que a deixam com um potencial ainda maior de ser disseminada. No entanto, 

Dennet também ressalta que no processo de adaptação cultural do meme, nem 

todos que forem passados adiante serão exatamente bons para a humanidade. 

Alguns memes poderiam ser considerados tóxicos.  

Compreende-se aqui por competição a noção de que alguns memes 

seriam mais eficazes em se instalar do que outros, ou seja, algumas ideias 

seriam mais propagáveis do que outras. Não há espaço para todas as ideias, 

então os memes mais competitivos seriam os que demonstram mais eficácia em 

se adaptar ao seu ambiente. Porém, o que define a adaptação de um meme a 

cada mente seriam as estruturas cognitivas de cada pessoa, bem como sua 

relação com os outros memes que já estão lá. Uma vez fixado, esta pessoa se 

comportaria de modo a passar este meme para outros. 

Susan Blackmore (1999), outro nome bem representativo do tema quando 

o assunto é memética, se aprofundou ainda mais em algumas questões não tão 

detalhadas por Dawkins (1976) e definiu o meme como “instruções para executar 
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comportamentos, estocadas nos cérebros (ou em outros objetos) e passadas 

adiante por imitação”. (BLACKMORE, 1999, p.43) Para ela, se um meme pode 

sobreviver e ser replicado, assim será. Portanto, eles nos “usarão” para que 

possam ser copiados, sem se interessarem por seus efeitos sobre nós, sobre 

nossos genes ou sobre nosso planeta. 

Sua teoria nos propõe pensar que do ponto de vista do meme, todo 

humano torna-se uma máquina para fazer mais memes – um veículo para 

propagação, uma oportunidade para replicação e um recurso para pô-los em 

competição. Enquanto alguns memes se espalham porque são bons, úteis, 

verdadeiros ou belos, outros podem se disseminar por outra característica não 

tão positiva. Pode-se pensar na função dos memes enquanto a de força 

poderosa que molda nossa evolução dentro do campo da cultura por meio de 

ideias ou ações copiadas de indivíduo para indivíduo pela imitação.  

Desta forma, nossas mentes prestariam o papel de incubadora, 

configurando-se como máquina de memes na medida em que eles se utilizam 

de nossos cérebros enquanto um espaço para se desenvolver e futuramente 

alcançar novos territórios. Na perspectiva da memética, então, o interesse de se 

estudar um meme volta-se quase sempre para sua capacidade de 

hereditariedade. Ou seja, baseia-se na missão de entender o que o torna um 

determinado meme bom replicador, buscando identificar que elementos o 

permitem que seja bem adaptado à mente. Em resumo: A capacidade de explicar 

a mudança cultural através de histórias que mostrem a adaptabilidade 

sequencial e gradativa de um de seus traços às estruturas cognitivas humanas 

é o que uma ciência dos memes deve fazer. Tal ciência mesmo antes de surgir 

já se encontra sobre forte escrutínio. (LEAL-TOLEDO, 2009, p.17) 

É interessante perceber que já na memética se reconhece a capacidade 

do meme de se traçar histórias que expliquem mudanças de ordem cultural. No 

entanto, é de fato um campo de pesquisa ainda muito questionado por 

apresentar um discurso fragilizado frente a tantos outros estudos e correntes 

clássicas que visam compreender as transformações culturais da nossa 

sociedade. Ao nos conceber como máquinas de memes, nosso livre arbítrio é 

colocado em xeque, uma vez que somos condenados a imitar para sobreviver. 
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Questionar o papel do homem na transmissão dos memes, é um dos 

motivos que faz com que os estudo dos memes dentro da memética ainda não 

tenham avançado muito, e ainda não sejam tão reconhecidos, não cabe a nós, 

neste trabalho, nos aprofundar nessa questão. Porém, trazemos uma nova 

perspectiva para se entender e estudar o meme, que parte de uma visão 

antropológica, uma vez que a capacidade de imitação pode ser interpretada 

também de outras maneiras.  

 

3.5 Os memes do ciberespaço 

 
Eu penso que aquilo que faz com que nós continuemos vivos e 

capazes de criar é isso mesmo, uma inquietação constante. 
Antônio Lobo 

 

Na memética, Blackmore (1999) já havia reconhecido a internet como um 

ambiente fecundo para memes. No entanto, ao longo dos anos, pensar o 

conceito de meme a partir do ciberespaço abriu margem para novos estudos e 

visões que ultrapassaram vários pontos não aprofundados até então. Da mesma 

forma que a ideia de mimene ganha diferentes conotações em diferentes 

correntes de pensamento, o mesmo ocorre com o conceito de meme.  

A partir do momento em que o ciberespaço possibilita novos fluxos de 

informação e potencializa a capacidade de propagação de diversos conteúdos, 

associar o conceito de meme ao contexto da web passa a fazer muito sentido, 

pois há processos de replicação e transmissão cultural envolvidos. A brasileira 

Raquel Recuero (2006), foi uma das pesquisadoras que se interessou pelo tema, 

identificando memes no estudo da formação e disseminação de dados nas redes 

sociais.  

 Partindo das características já identificadas por Dawkins (2001) como 

essenciais no meme - tal como a longevidade (capacidade de se perpetuar), 

fecundidade (capacidade de gerar cópias) e fidelidade da cópia (capacidade de 

gerar cópias semelhantes) - ela propõe uma taxonomia de memes para weblogs. 

Em suas análises ela sugere ainda, que mais um critério seja adicionado ao 

entendimento do meme: o de “alcance”. Sua conclusão foi de que, dependendo 

de suas características, cada tipo de meme pode influenciar uma determinada 
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rede de um modo diferente. Nesse sentido, a replicação de memes poderia ser 

compreendida a partir dos diferentes tipos de capital social que ele gera na rede. 

Por capital social, podemos entender “um conjunto de recursos de um 

determinado grupo, obtido através da comunhão dos recursos individuais, que 

pode ser usufruído por todos os membros do grupo, e que está baseado na 

reciprocidade” (RECUERO, 2006). Tal conceito nos faz pensar que diferentes 

tipos de conteúdo postados na internet acionam diferentes valores e 

intencionalidades. E seria através da compreensão de seus fluxos de 

informação, que entenderíamos os capitais sociais disseminados pela rede.  

Recuero dá um passo importante no que se refere aos estudos dos 

memes, uma vez que ela sente a necessidade de “re-compreendê-lo” e 

classificá-lo dentro do espaço virtual. No entanto, seus estudos ficam mais em 

torno da capacidade de propagação e alcance do meio do que os impactos de 

sua mensagem para além das redes. Além disso, ela considerou como memes, 

conteúdos que na época de seu estudo, apareciam mais de uma vez em 

diferentes weblogs. 

Porém, com o passar do tempo, pode-se dizer que o conceito de meme 

se espalhou e passou por processos de mutações que o trouxeram a uma 

expansão conceitual. Como essa transformação se deu de forma orgânica, não 

há confirmações exatas do primeiro registro do termo para identificar este 

conteúdo na web.  Porém, sabemos que em 1998, um site chamado Memepool,44 

que nada mais era do que um agregador de links que demonstravam o índice de 

alcance de público de conteúdos que julgavam ser legais, pode ter sido o 

primeiro a ter feito alusão aos estudos de Dawkings (2001). 

Alguns anos depois, já na década de 2000, Jonah Peretti, um dos 

criadores do periódico Huffington Post investiu em um centro de pesquisas 

chamado Contagious Media, no qual ele e seus amigos faziam experimentos 

para testar o alcance de certos materiais na web. E em um desses dos eventos 

desse centro de pesquisa teria surgido a ideia de usar “meme” para descrever 

tudo que se espalhava na rede. 

                                                 
44 Informações retiradas da matéria http://youpix.virgula.uol.com.br/memepedia/a-origem-do-
termo-meme-na-internet/#more-80844 
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 Dentro desse cenário, a nomenclatura meme cai no uso do senso comum 

para nos referirmos a uma série de imagens, quase sempre acompanhadas por 

legendas, amplamente compartilhadas na rede. O nome se estende ainda para 

vídeos reconhecidos como virais ou expressões difundidas nas mídias sociais, 

que já constituem, inclusive, uma estética própria de produção. 

 

Figura 8 - Resultado da busca de imagens do Google para a palavra memes em 

março de 2017 (é possível notar um padrão de formato entre elas) 

Fonte: Acervo da autora 
 

Internautas acabam identificando facilmente os memes que foram criados 

sob a repetição de um modelo padrão básico, conhecidos como image macro45, 

que são a forma mais comum de memes que vemos circulando. Esses memes 

inicialmente foram resultados de experimentações amadoras, da vontade de pôr 

uma ideia rapidamente em circulação, e ficaram conhecidos em fóruns46 da 

internet. Por isso, são produzidos em baixa qualidade técnica gerando a 

impressão de algo intencionalmente desprovido de preciosismos estéticos.  

Apesar de haver um padrão de image macro predominante entre os 

memes imagéticos, memes não se limitam a um único formato. Outros tipos 

                                                 
45Imagens legendadas com fonte Impact branca e contorno preto. Detalhes em: 
http://www.museudememes.com.br/sermons/image-macro/ 

46 Plataformas de comunidades de pessoas que se juntam para debater temas de interesse em 
comum. Muitos memes já surgiram do 4chan, dentre eles Lolcats, Rickrolling, Chocolate Rain, 
Boxxy, Pedobear, entre outros. 
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visuais como fotomontagens, capturas de tela de postagens virais e até mesmo 

imagens avulsas. É importante frisar que o que faz do meme um meme é seu 

potencial contextualizador com seu meio e o remix da mensagem que ele 

proporciona. As pessoas reconhecem como meme aquilo que está incorporado 

a outro contexto. Por isso, para saber se algo é um meme precisamos entender 

em que circunstâncias aquilo foi veiculado.  

Uma simples imagem de um aviso na escada rolante pode se tornar um 

meme a partir do momento que esta foto é postada na esfera conversacional 

(LEMOS, 2009) da internet acionando outras conotações de significado. A frase 

“Deixe a esquerda livre” quando inserida em um debate ou conversa sobre 

política, desloca-se de contexto e, portanto, de significado. Pois nela, o termo 

“esquerda” deixa de se referir a um referencial de espaço e passa a significar 

uma ideologia oi posicionamento político.  

Além disso, existem outros formatos de meme que vão além do modelo image 

macro, como capturas de tela de coisas ditas no Twitter ou paródias de 

fenômenos da indústria cultural. 

 

Figura 9 - Exemplos de memes imagéticos fornecidos pelos jovens da pesquisa 

(além do image macro) 

 

Ex: Fotomontagem 

(paródia) 

Ex: Captura de tela 

(twitter) 

Ex: Imagens 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora  
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Como podemos observar, ao mesmo tempo em que brincam com fatos da 

realidade e dialogam com a verossimilhança também podem fazer abordagens 

de apelo lúdico. Memes resultam da sobreposição de contextos e piadas 

internas. Um meme pode fazer referência a um acontecimento político e a um 

acontecimento do mundo do entretenimento ao mesmo tempo, como é o caso 

do meme que compara a trama política brasileira ao enredo da série americana 

House of Cards. A finalidade mais evidente desse tipo de conteúdo acaba sendo 

quase sempre o humor, mas há também outras mensagens implícitas. 

Limor Shifman (2013) é uma das defensoras do meme para o 

entendimento da cultura para além do mundo digital. Ela faz uma interessante 

analogia para pensarmos memes de forma mais profunda, pois os compara com 

o personagem do cinema Forrest Gump47. No filme, o personagem representado 

por Tom Hanks esteve presente, ainda que de forma despretensiosa, nos 

bastidores de diversos momentos históricos da humanidade. De forma análoga, 

memes seriam peças aparentemente triviais da cultura popular, mas que com 

um olhar, mais atento revelam-se como parte integral de acontecimentos 

decisivos de século XXI. (SHIFMAN, 2013, p.6) 

Essas peças que Shifman chama de triviais podem estar associadas ao 

grande volume de um conteúdo criado a partir de acontecimentos, tanto no 

âmbito do ordinário, como do extraordinário da vida cotidiana. Eles estão sempre 

acompanhando notícias e conversas do momento, trazendo releituras e pontos 

de vistas. Uma prova disso é que hoje em dia os próprios memes já viram temas 

para outros memes, como um fenômeno de metalinguagem.  

Desta forma, vale lembrar que memes não são apenas conteúdos que se 

espalham rapidamente na rede cibernética, mas os que se ressignificam à 

medida que se espalham. São dados capazes de sofrer mutações que 

contextualizam imagens, comportamentos, situações ou personagens de 

diferentes formas, mas sempre a partir de um conjunto de referências em comum 

                                                 
47 Forrest Gump: O Contador de Histórias é um filme norte-americano de 1994, dirigido por 
Robert Zemeckis ,baseado no romance homônimo de 1986 escrito por Winston Groom. A história 
atravessa várias décadas na vida do personagem central, Forrest Gump, um homem simples do 
Alabama que viaja ao redor do mundo, que encontra figuras históricas, influencia a cultura 
popular e é testemunha de alguns dos eventos históricos mais notórios da segunda metade do 
século XX. 
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entre um grupo. Podemos dizer que possuem uma construção de sentido 

coletivo. 

Essa construção de sentido só possível a partir de camadas de 

referências compartilhadas, tornando o meio como parte fundamental para se 

compreender a mensagem. Não é à toa que elementos da cultura pop sejam tão 

recorrentes nos memes. Esse conteúdo sempre faz uso do repertório cultural 

daqueles que criaram a peça e a passaram adiante. A cultura pop, por sem 

amplamente difundida aumenta seu poder de propagação pois simplifica a 

compreensão da mensagem implícita no discurso.  

 

 

3.5.1 Memes: narrativas deslizantes em rede 

 

O pensamento está dentro de nós, mas nós 
estamos dentro do pensamento.  

[...]É tanto algo engendrado pelo cérebro 
humano, quanto algo ao nosso redor. 

(Iuri Lotman) 

 

 

Christakis e Fowler, dois sociólogos que passaram cincos anos estudando 

relações humanas a partir do conceito de rede identificaram como estamos 

suscetíveis ao contexto das coisas, pois reagimos aos fatos cotidianos como 

uma reação de cadeia social. Desta forma, “respondemos a eventos distantes, 

muitas vezes sem estar conscientes disso.” (CHRISTAKIS, FAWLER, 2009, 

p.264). Para eles, sobretudo em redes online, somos inconscientemente 

influenciados por pensamentos coletivos, como cardumes em uníssono. 

Podemos pensar nos memes como parte desses pensamentos coletivos 

que se comunicam com o campo do sensível. Diante desse quadro de 

aceleração dos processos informacionais, a retórica adquire um importante 

papel de registro e recuperação, o que estimula “a consciência, fascinada, 

emocionada, afetivamente mobilizada a entrar no jogo da produção e consumo 

dos efeitos energéticos do real, a imergir no bios virtual, onde se aprofunda o 

esvaecimento da experiência.” (SODRÉ, 2006, p.123) Assume-se a experiência, 
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como algo intrínseco à natureza humana - necessariamente apoiado na 

linguagem e na narrativa.  

Gladwell (2000) chama de fator de fixação os aspectos que ocasionam o 

maior engajamento do público, podendo motivá-lo a compartilhar com mais 

pessoas. Para ele “há uma forma simples de embalar a informação, que nas 

circunstâncias certas, a torna irresistível. É só descobrir qual é”. (GLADWELL, 

P.50, 2000) Isso quer dizer que o segredo do compartilhamento não está 

necessariamente no “o que se fala” mas no “como se fala”. 

Narrativas dão conta de acompanhar as demandas efervescentes do 

momento, ultrapassando a ideia de “piada interna da internet”, mas também 

expressando coisas que as pessoas pensam ou sentem e não sabem como 

verbalizar. Falam do que interessa no instante, enquanto aquilo captura de 

alguma forma o sentimento do momento.  

 
Com frequência, o texto de mídia se espalha particularmente 
longe quando retrata uma controvérsia que preocupa uma 
comunidade no exato momento em que esta busca por conteúdo 
que poderia atuar como seu grito de guerra. Nesse caso, o 
material se torna propagável porque articula o sentimento do 
momento, uma situação que as pessoas vivenciaram, mas que 
não conseguiram explicar com facilidade, ou uma percepção que 
as pessoas não conseguiram colocar em palavras. (JENKINS; 
GREEN, FORD, 2013, p.266) 

 

É interessante ainda destacar que no processo de circulação de um 

meme, a figura do autor vai para segundo plano. Do ponto de vista dos usuários 

da rede, não há muita preocupação em se evidenciar de onde surgiu aquela 

mensagem, há apenas o interesse de repassá-la ou ressignificá-la à medida que 

enxergam relevância dentro do seu contexto de vida e de relações. O que 

desloca um meme é valor nas interações. 

Por isso, tais narrativas são coletivas e não devem ser concebidas como 

estruturas rígidas e lineares, com ponto definido de partida e chegada. Afinal, 

“em um tempo marcado pela convergência das mídias, quando o conteúdo 

desliza de um meio a outro, memes se tornam mais relevantes do que nunca na 

academia da comunicação" (SHIFMAN, 2013, p.7). Em uma era de 

territorialidades cada vez menos definidas, seja entre o interpessoal e o coletivo, 
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o profissional e o amador, o de "de cima para baixo" ou "o debaixo para cima" 

na comunicação. 

Propomos aqui, os memes enquanto unidades narrativas do ciberespaço. 

No entanto para concebê-lo enquanto narrativa é preciso primeiro afirmá-lo 

enquanto unidade de linguagem. 

Buscamos aqui entender o meme como linguagem destacando 
três pontos[...] primeiro por seu caráter “normativo”, de formação 
de regras de funcionamento que os caracterizam enquanto tais; 
também por seu aspecto social, de partilha, o que faz dele forma 
de comunicar: se pensamos o meme como linguagem, podemos 
imaginar a existência de “falantes” dessa linguagem; e em 
terceiro lugar o caráter do meme que diz respeito à maneira de 
dar sentido (ou novos sentidos) às coisas do mundo, de 
ressignificar informações, imagens, vídeo, textos.  (BOTELHO-
HORTA, 2015, P.64) 

 

Memes comunicam mensagens que se relacionam com o que já foi dito a 

priori e o que será dito posteriormente a elas. Eles estão intimamente ligados a 

um contexto que vale ser pensado sob a noção de formação discursiva. A partir 

da perspectiva da escola francesa da análise do discurso, podemos enxergá-los 

além de sua efemeridade, entendendo seus efeitos produzidos na vida cotidiana 

e o admitindo como mais uma forma de discurso que circula em rede:  

 
Uma formação discursiva não é um espaço estrutural fechado, 
já que ela é “constitutivamente” invadida por elementos 
provenientes de outros lugares (i.e., de outras formações 
discursivas) que nela se repetem, fornecendo-lhe suas 
evidências discursiva fundamentais (por exemplo, sob formas de 
discurso “pré-construídos” e discursos transversos. 
(PÊUCHEUX, 1983, p.297) 
 

 Levando em conta que memes trazem relações enunciativas nas quais 

os interlocutores, apesar de situados num aqui e num agora, são também 

influenciados pela materialidade histórica -  onde existe um jogo de imagens de 

ideologias pré-concebidas a partir de formações discursivas vigentes em seu 

tempo. No deslizamento de conteúdos viralizados com os memes, ocorre 

simultaneamente o processo de deslizamento de sentido. 

Vale pensarmos em uma compreensão maior do meme resgatando a 

ideia de contrato proposta por Charaudeau (2007, p. 35). Para ele atos de 

comunicação trazem consigo uma espécie de contrato onde se negocia sentidos. 

A comunicação seria uma troca, que de forma abstrata, só ocorre entre os 
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interlocutores se estes estiverem submetidos mentalmente a certas condições 

discursivas que lhes permitam identificar-se dentro do mesmo contexto. Tanto 

emissor como receptor estão sujeitos às restrições nessas trocas e seria 

justamente no reconhecimento dessas restrições que o contrato comunicacional 

se configuraria. “Este resulta das características próprias à situação de troca, os 

dados externos, e das características discursivas decorrentes, os dados 

internos.” (CHARAUDEAU, 2007, p. 68) 

O autor então concebe o discurso não como uma representação do 

mundo, mas sim como uma representação de uma relação social existente neste 

mundo. Pensando neste contrato de comunicação dentro do contexto midiático, 

existe na negociação de sentido a tensão entre o saber fazer e o fazer sentir. A 

segunda é a que “tende a produzir um objeto de consumo segundo uma lógica 

comercial: captar as massas para sobreviver à concorrência”. (CHARAUDEAU, 

2007, p. 86). 

Na negociação de sentido, podemos identificar como o caráter de 

propagabilidade da mensagem é decisivo na compreensão e na transmissão 

dela. Desta forma, pensar memes enquanto narrativas deslizantes coloca em 

xeque a visão de que eles seriam apenas conteúdos de humor de alta 

viralização, pois até a ideia de viralização vale ser repensada. 

 

 

 

3.5.2 Propagabilidade X viralização 

 

 Entender como a mídia circula e identificar porque alguns conteúdos 

são mais disseminados que outros tem sido um grande desafio para o campo da 

comunicação do nosso tempo. No entanto, devemos nos atentar ao fato de que 

embora a ideia de biológica de meme seja sedutora, talvez ela não explique de 

forma adequada a circulação dos conteúdos na cultura participativa, abrindo 

brechas para uma crítica que começou a ser travada entre as distintas definições 

de cultura e a memética e as ciências sociais mais clássicas.  



105 

 

A tendência de aplicar um olhar da biologia a fenômenos sociais, como no 

caso dos memes, acabou mistificando o processo de propagação dos 

conteúdos. Assumiu-se a equivocada ideia de que o conteúdo possuiria algum 

tipo de inteligência. Quando na verdade, “ele se move quando outra pessoa, o 

proprietário da rede, enxerga valor em garantir sua transmissão a partir da 

própria rede” (MCCRACKEN, p.182, 2009) 

Partindo dessa ideia, todo um segmento da cibercultura e do mercado que 

atende também pelo nome de viral estaria fundamentado em uma metáfora ruim, 

o que muitas vezes nos cega quanto ao seu valor cultural. Afinal, conteúdos não 

se deslocam por meio de “infecções”, eles se disseminam porque enxergamos 

valor em expandi-los e comunicá-los. Trata-se de motivações culturais implícitas. 

Como vimos, há formas distintas de se interpretar o fenômeno da mimese 

na vida cotidiana. Portanto, retomamos aqui a ideia de que “o conceito de uma 

cultura autorreprodutora é paradoxal, uma vez que a cultura é um produto 

humano que se reproduz por meio de expedientes humanos.” (JENKINS; 

GREEN, FORD, 2013, p.44) 

Para o antropólogo Grant McCracken (2009), toda atual frenética 

atividade online e multiplataforma, tem uma finalidade. As pessoas estão usando 

as redes virtuais para construir redes reais. Enquanto nas gerações passadas 

as redes eram resultado de acaso ou atrito, para a geração atual, o sentimento 

de pertencimento em uma rede poderia oferecer oportunidades de viver em um 

mundo classificado, filtrado e mais seguro.”. Nesse sentido, as redes possuem 

uma característica hidráulica. São um pouco como cogumelos. A menos que 

sejam alimentadas com conteúdo, secam e morrem.” (MCCRACKEN, p.181, 

2009) 

Malcolm Gladwell (2000) também usa um termo derivado da biologia para 

explicar a disseminação de conteúdo, tendências, ideias e comportamentos em 

sociedades ou redes - são as chamadas epidemias sociais. No entanto, ele não 

deixa de ressaltar que tais epidemias só são contagiantes quando associadas 

às pessoas influentes, quando possuem um conteúdo significativo para pelo 

menos um grupo de pessoas e se enquadram em um contexto que o atribua 

sentido. Sob essa ótica um conteúdo só se tornaria um viral, sob esses três 
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quesitos, o que levanta, mais uma vez, a discussão do seu papel dentro da 

cultura contemporânea. 

  Como alternativa à ideia de viralização Henry Jenkins, Sam Ford e 

Joshua Green (2014, p.27) sugerem o conceito de “propagabilidade” 48 para se 

referir ao potencial – tanto técnico quanto cultural – das audiências repassarem 

conteúdos, sugerindo assim, um mundo onde cidadãos contam uns com os 

outros para passar adiante fragmentos de notícia, informação e entretenimento 

várias vezes ao longo do dia, tudo isso moldados pelo forte desejo de 

participarem de conversas contínuas de amigos, familiares ou colegas de 

trabalho. 

Dentro das interações possibilitadas pelas plataformas do ciberespaço um 

interlocutor pode encontrar suas opiniões e ideias refletidas na do outro e adota 

seus próprios critérios para decidir passa-lo adiante ou não. 

 
Quando um usuário faz uso do botão “curtir”, este, primeiramente, 
observa o fragmento textual em análise, interpreta-o/compreende-o e, 
então, estabelece seus próprios motivos e razões para transmitir tal 
informação. Isso requer adotar uma filosofia e passá-la adiante – é o 
momento em que o “meme” está se instalando em um novo cérebro 
para em seguida ser transmitido a outro. (SOUZA, 2001 p.10) 

 

Vale até pensarmos aqui na disseminação do meme resgatando a ideia 

de capital social (RECUERO, 2006). O capital social constitui-se no conteúdo 

das relações sociais de uma rede e explica essa vontade que temos de fazer 

parte da rede. É neste sentido que também entendemos este capital: onde o 

valor não está no conteúdo, mas nas relações e trocas possibilitadas a partir 

deste. O capital social pode exercer duas funções: a manutenção do laço entre 

as pessoas ou potencializar o apelo informacional das mensagens em uma 

interação. 

Um meme tem valor de conversa no ciberespaço quando oferece um 

contexto compartilhado para aqueles que interagem com ele. Eles vão se 

ressignificando em novos memes na medida em que o assunto vai se 

transformando e tomando novos rumos. Pensando nos memes como originários 

                                                 
48 No termo original é “spreadability” 
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de um acontecimento, seu tempo é estendido enquanto esse assunto for 

considerado uma pauta relevante por um determinado grupo de pessoas. 

Ao pensar na internet como um ambiente de conversação mediado por 

computadores, Recuero (2012, p.102) problematiza o contexto, salientando que 

apesar deste não ser claramente explícito no ciberespaço, se torna essencial 

para as interações entre interlocutores. Por ser primordial à organização da 

conversação, os contextos não apenas direcionam os rumos das interações 

como também convocam e provocam os internautas a se engajarem em uma 

dinâmica mútua e constante de reconstrução, recuperação e negociação dos 

contextos de suas conversas. 

Ela diferencia ainda um microcontexto do macrocontexto. Ambos são 

importantes, sendo que o primeiro se refere ao momento da interação por parte 

dos atores envolvidos e o ambiente onde estão inseridos. Já o segundo situa-se 

em uma atmosfera com maior abrangência, em que o ambiente histórico, social 

e cultural, nossas faculdades cognitivas, experiências e o histórico das 

conversações anteriores seriam relevantes e decisivos para a interpretação das 

mensagens transmitidas. 

Ainda que o ciberespaço já possa ser considerado um lugar com 

territorialidades definidas, dotado de interações reais e práticas sociais, não 

podemos esquecer que se trata de um meio imaterial e virtual. Faz-se necessário 

pontos de referência que situem os usuários em algum tempo e espaço. Captar 

macrocontextos têm essa função: trazer elementos, muitas vezes da vida offline, 

que ajudem na interpretação de mensagens e conversas no âmbito virtual.  

Pensando na postagem de um meme na timeline do Facebook, esta 

adquire um caráter público, no sentido que se direciona a um grupo de pessoas 

que a qualquer momento pode interagir com ela. Essas interações não se dão 

necessariamente no mesmo tempo. Elas se desenrolam em um tempo 

vulnerável que Recuero (2012) chama de tempo elástico. Ou seja, enquanto em 

uma interação de uma conversa oral exige a simultaneidade e co-presença dos 

interagentes, na conversação da internet ganhamos novas possibilidades. 

Apesar disso, a capacidade de estender uma conversa no tempo não 

significa perpetuá-la. As interações causadas costumam ser estendidas 
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enquanto há repertório e interesses compartilhados entre os interagentes. 

Quando se perde a referência que cria contexto para a mensagem, ela perde o 

sentido, e consequentemente a validade. Por isso, memes são considerados 

unidades efêmeras. 

 

3.6 Como estudar memes? 

 

 Ao passo que memes se mostram como objetos de estudos capazes de 

gerar muitas descobertas sobre o mundo contemporâneo ainda não há um 

consenso definido quanto ao método ideal de estudo para eles. Em 2015, a 

revista Tropos publicou um artigo de Gisele Lucena que fez um levantamento de 

estudos sobre Memes localizados na biblioteca dos encontros anuais da 

COMPÓS e nos anais dos congressos nacionais da INTERCOM, cobrindo o 

período de 1992 a 2015.  

O objetivo era justamente o de identificar as variações e possibilidades de 

trabalhos sobre o tema, compreender os referenciais teóricos e as práticas 

metodológicas operadas por tais trabalhos. A pesquisadora observou que nos 

23 encontros realizados pela Compós no período de 1992 a 2015, apenas 3 

trabalhos foram encontrados, já na busca de trabalhos do Intercom 21 trabalhos 

abordavam até aquela data, sendo este um tema de estudo que ainda se 

concentra entre o mesmo grupo de pesquisadores e referências.  

Nos artigos listados, são quatro os enquadramentos 

teórico/metodológicos que parecem ser mais frequentes: O primeiro é a 

realização de estudos de caso por meio da abordagem de um único meme e sua 

ocorrência e repercussão na internet. O segundo seria a realização de estudos 

sobre as estruturas dos memes, através da seleção de vários tipos de memes 

em um espaço ou tipo de site da rede social específico. O terceiro tipo de 

procedimento teórico é a opção por estabelecer um assunto específico e apontar 

sua reprodução por meio dos memes. Ou seja, trabalhos que se focam na 

realização de uma análise do discurso carregado pelos memes. E por fim, 

pesquisas que se dedicam a problematizar o conceito de meme e criar 



109 

 

categorizações para compreendê-los, como o “Memes em weblogs: proposta de 

uma taxonomia” (RECUERO, 2006). 

 Compreendemos que todos esses métodos são válidos e necessários, 

porém, não dão conta de atender aos objetivos do nosso trabalho. Primeiro, 

porque nosso enfoque sempre foi no cotidiano e por isso escolher um único 

acontecimento ou tipo de meme para análise não nos traria os insumos 

necessários. Além disso, reconhecemos que o entendimento dos memes por 

meio de uma categorização taxonômica e análise de seu conteúdo também são 

importantes, mas deixam de explorar o viés antropológico ao qual nos atentamos 

aqui. 

 Vale mencionar também que no período de três anos que não foi coberto 

pelo artigo novas produções que foram feitas. No Museu de memes49, existe um 

acervo que revela o crescimento da produção acadêmica sobre memes a cada 

ano. No último ano a produção sobre o tema deu um salto, tanto no Brasil como 

no exterior, mas os métodos aplicados nessas pesquisas ainda não se 

encontram muito diversificados. 

 

Tabela 11 – Produção acadêmica sobre memes ao longo dos anos 

 

                                                 
49 O projeto #MUSEUdeMEMES é coordenado pelo pesquisador da UFF, Viktor Chagas, 
e coleta, monitora e organiza, desde 2011, referências bibliográficas relacionadas ao universo 
da pesquisa acadêmica sobre memes, comunidades virtuais, e conteúdos gerados por 
usuárcapítulos de livro, artigos publicados em periódicos ou em anais de congressos científicos, 
teses, dissertações ou monografias, fontes eletrônicas e textos inéditos compõem um acervo de 
mais de 900 registros. 
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Fonte:  Retirado do #museudosmemes (2018) 

 A partir das diferenças de respostas obtidas na nossa etapa exploratória, 

verificamos que é importante entender memes pela perspectiva de seus usos e 

apropriações cotidianos no contexto da política pelos jovens nativos digitais. A 

discussão acerca da relevância dos fazeres cotidianos e suas utilidades não é 

tão recente assim. Antes mesmo da cibercultura se concretizar enquanto um 

campo de estudo, já haviam reflexões desta natureza.  

 Certeau (1994, p. 142) defende que toda atividade humana possa ser 

considerada cultura, porém, “para que haja cultura, não basta ser autor das 

práticas sociais; é preciso que essas práticas sociais tenham significado para 

aquele que as realiza.”   Na pesquisa realizada por ele na década de 70, 

reapropriação e experimentação são palavras-chave para se estudar práticas 

cotidianas como modos de ação, como operações realizadas pelo indivíduo no 

processo de interação social.  

 Podemos então ressignificar a ideia de cultura trash do mundo dos memes 

sob o mesmo prisma de Certeau(1994) ao destacar a inventividade dos usuários 

da cidade como algo, não alienante, mas capaz de questionar o status quo.  

Movidos por uma sensibilidade estética, que Certeau(1994) chama de “liberdade 

gazeteira das práticas”, observa-se o empoderamento do cidadão comum que 

se liberta “do consumo supostamente passivo dos produtos recebidos, para a 

criação anônima, nascida da prática, do desvio no uso desses produtos”.  

 Além das finalidades estipuladas pela ordem dominantes, usuários podem 

se reapropriar do espaço de forma criativa para construir suas próprias 

mensagens. Por isso, mais do que classificar memes e atribuímos a ele 

definições acadêmicas, queremos entender como esses são percebidos por 

aqueles que o utilizam no dia-a-dia,  

 Pensando ainda que queremos entender os memes no contexto da 

política, estamos debruçados sob um objeto de estudos que atravessa e circula 

por diferentes plataformas. Para Mathieu (2015), o panorama atual da mídia é 

complexo, passando por mudanças rápidas e profundas que impulsionam os 

estudos de mídia para se redefinirem. O pesquisador aponta os estudos de 

recepção como um modelo ainda válido para se estudar diversos fenômenos 
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recorrentes nas redes sociais, apesar de necessitarem de alguns ajustes aos 

novos tempos. 

 Pensar ao memes a partir da recepção permite-nos entender melhor o 

papel dos meios de sua produção e circulação na vida da sociedade 

contemporânea, como eles atuam no cotidiano dos grupos sociais, nas 

diferentes comunidades e culturas. Permite-nos também sair da oposição 

emissor empoderado versus receptor passivo, ou vice-versa. 

 

 

3.6.1 Os estudos de recepção como fontes de inspiração 

  

 O interesse pelo conceito de recepção vem de metodologias de pesquisa 

que foram desenvolvidas para compreender as implicações simbólicas da 

circulação do significado através de massa, mídia de transmissão, em particular 

a televisão. Afinal, a relação entre os meios de comunicação de massa e a forma 

como são percebidos vem sendo motivo de pesquisa desde o início do século 

XX. Trata-se de um momento importante, pois é quando a pesquisa acadêmica 

sente a necessidade de entender melhor a sociedade a partir das mídias que 

configuravam em seu cotidiano. 

 Diante desse olhar, surge a corrente funcionalista no EUA, com 

pesquisadores que têm como interesse de análise, entender como os meios de 

comunicação influenciam a vida dos indivíduos, e, além disso, debater acerca 

das funções da mídia na sociedade. (SANTOS; CARDOSO, 2008, p. 37). Esses 

primeiros estudos, cujos maiores expoentes foram Lazarsfeld, Merton e Laswell, 

sugeriam uma relação de poder do emissor sob o receptor. 

 Laswell (1971, p. 106) foi ainda um pouco além e concluiu que uma das 

funções das mídias seria a transmissão da herança social de uma geração a 

outra. O que colocava a comunicação enquanto auxiliar no processo de 

transmissão do patrimônio cultural de uma sociedade e reforçava a correlação 

das partes de uma sociedade em resposta ao meio. Essa ideia colocava o 

receptor como ativo no processo, porém altamente suscetível à “dominação”. 
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 Vale pensarmos aqui que essa questão pode ser colocada em xeque uma 

vez que observamos que embora ideias sejam transmitidas entre gerações, 

também vemos uma oxigenação de valores e transformações comportamentais 

ao longo do tempo. Não à toa surgiram outras correntes de pensamento que 

foram ajustando essa lógica e questionando a possibilidade de manobra e 

autonomia do receptor dentro do processo comunicativo. 

 A Escola de Palo Alto que já havia surgido desde a década de 40 nos 

Estados Unidos, contava com um grupo multidisciplinar de pesquisadores – 

antropologia, linguística, matemática, psicologia – que repensam o papel do 

receptor dentro do processo comunicativo. (MATTELART, 2003, p. 67). Para 

eles, a essência da comunicação estaria em processos relacionais e 

interacionais, apostando em uma comunicação que acontece na relação com o 

outro, e por meio da interação entre ambos. 

 Desde então os estudos de recepção foram se desenvolvendo com 

algumas variações metodológicas dependendo de quem fazia, mas bem focado 

na lógica dos “usos e efeitos”. No entanto, algumas críticas ao modelo 

ocasionaram uma releitura do que entendíamos enquanto audiência. Neste 

sentido, autores como Stuart Hall (1992) da tradição dos Estudos Culturais 

Britânicos trouxeram contribuições a esse tipo de estudo. Para ele, significados 

codificados podem diferir de significados decodificados, abrindo a margem para 

que um mesmo texto possa gerar diferentes leituras. 

 Hoje ao trabalharmos com estudos de recepção é importante falar de um 

alargamento do conceito de recepção, levando-o para além da dimensão das 

leituras e interpretações que produz, em certo sentido, um espaço de diálogo 

dos estudos de recepção com alguns aportes de pesquisadores do fenômeno da 

midiatização. 

 Para Janet Staiger (2005), os estudos de recepção devem ser 

desassociados dessas definições do campo que o tratam como uma 

hermenêutica ou uma interpretação de texto. 

 

O empreendimento que requer (os estudos de recepção) é histórico e teórico. 

Ele pergunta: Como um texto significa? Para quem? Em que circunstâncias? 
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Como muda os valores ao longo do tempo? Os estudos de recepção não 

pressupõem um significado como uma essência a ser extraída por um crítico 

perspicaz. (STAIGER, 2005, P.2). 

 

 Alguns podem argumentar que a recepção é um remanescente do 

passado em uma era em que “pessoas anteriormente conhecidas como 

audiência” (ROSEN, 2006) estão produzindo e circulando conteúdo sobre uma 

diversidade de plataformas de mídia interativa e participativa. Nos estudos 

culturais os estudos dos processos de recepção resultam de um processo 

duplamente ambíguo e desgastado quando se tira do consumo o lugar 

epistemológico e metodológico desde o qual representa o processo de 

comunicação. 

 E de outro lado, trata-se compreender as formas de socialidade que se 

produzem nos trajetos de consumo, nos que estes têm competência cultural, 

“pensável” desde uma etnografia dos usos que investiga os movimentos de 

ruptura, de continuidade, de enraizamento, de deslocalização assim como as 

memórias curtas e longas que os atravessam e os sustentam.(BARBERO, 2002, 

p.256) 

 Mathieu (2015) defende que essa metodologia deve continuar a definir a 

questão do significado da audiência como uma questão central nos estudos de 

mídia, uma questão que parece estar ausente dos entendimentos atuais de mídia 

social em que as audiências são reduzidas a uma única realidade ou 

simplesmente ignorado como uma realidade empírica.  

 No entanto, para entender corretamente a contribuição das mídias sociais 

para a circulação do significado, a metodologia da recepção precisaria ser 

adaptada ao panorama atual da mídia. Desta forma, os estudos de recepção 

mergulham não apenas é uma vida social, mas também individual, social e 

política. A força da análise de recepção tem sido e continua a de conectar o 

contexto com texto. Inspirada pela etnografia, a pesquisa de audiência tem 

adotado ao longo dos anos exploração muito mais ampla e abrangente do 

contexto, não simplesmente reduzida a o momento da recepção (Mathieu & 

Brites, 2014).  
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 Por isso, pensar na recepção dos meme implica em entender desde sua 

produção, a forma como é compartilhado, armazenado e definido pelos 

indivíduos da geração Z 

 

4 QUANDO OS MEMES ENCONTRAM A POLÍTICA 

...temos que estudar não o que fazem os 
meios com as pessoas, mas o que fazem as 

pessoas com elas mesmas, o que elas fazem 
com os meios, sua leitura. 

Martin-Barbero  (1995) 

 

4.1 Da política aos memes 

 

Tabela 12 – Metodologia passo-a-passo 

 

Fonte: Cronograma da pesquisa gerado pela autora 

 

 

 Como foi dito na introdução e no capítulo anterior, os primeiros insumos 

da pesquisa foram coletados em uma etapa exploratória para que os primeiros 

insumos nos levassem a metodologia mais apropriada. Além disso, os 

comentários levantados pela banca na etapa de qualificação também foram 

fundamentais para repensarmos o processo. Por isso, os aprendizados desta 

pesquisa são resultados de um percurso metodológico que pode ser melhor 
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compreendido no quadro que apresentamos a introdução, mas achamos válido 

resgatar na tabela acima. 

 Após a revisão dos objetivos e métodos entendemos que captar a relação 

dos jovens com os memes no contexto de política era mais importante do que o 

estudo dos memes em si. Partindo do pressuposto que não vê a comunicação 

como um sistema linear, mas dialógico, ter acesso aos emissores e receptores 

tornou-se tão importante quanto buscar a mensagem por trás de cada meme. 

Por isso realizamos três grupos focais.  

 Os primeiros ocorreram entre maio e junho de 2017 e um terceiro ocorreu 

quase um ano depois para validação de análise, em abril deste ano. O espaço 

de tempo permitiu que checássemos se os acontecimentos recentes na política 

nos dias que antecederam aos grupos não haviam enviesado de alguma maneira 

a análise. 

 Apresentaremos aqui e sinalizaremos ao longo do trabalho de que grupo 

é cada fala. Contextualizaremos os acontecimentos recentes assim como o perfil 

dos participantes. Os três grupos foram realizados com estudantes universitários 

da geração Z, pois estavam na faixa entre 18 e 21 anos. Os grupos também 

foram realizados em instalações das Universidades, todas de órgão Federal. A 

escolha do público universitário foi pela possibilidade de trocar ideias com um 

público com mais acesso a informação e consequentemente mais capacidade 

de articular sobre o tema.  

 Os grupos focais seguiram um roteiro50 de perguntas pré-estruturados que 

estimulava uma troca de informação entre os jovens e foi mediado por nós, 

Marina Roale e Andrea Medrado. Apesar do roteiro seguimos a linha etnográfica 

que dava margem para que perguntas novas fossem feitas de acordo com as 

oportunidades do debate. Vale registrar que optamos por abrir os grupos sempre 

aquecendo a conversa ao falar sobre política e aos poucos fomos introduzindo 

os memes como um tema.  

 Como o objetivo era ver os links e as relações que percebem entre o um 

tema e outro, desta forma, tentamos evitar respostas do senso comum ou pouco 

                                                 
50 Apresentado no apêndice junto com a transcrição dos grupos. 
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embasadas. Ao fim das conversas pedimos que os participantes nos enviassem 

memes que postariam em suas redes sociais em conversas que o assunto 

dialogasse com questões políticas.  

 Tudo que está indicado como “acervo da autora” foram selecionados a 

partir do que eles enviaram. São esses os memes que vimos e continuaremos a 

ver como exemplos utilizados ao longo deste trabalho. O material foi gravado e 

transcrito, e tudo o que foi dito passou por uma segunda camada de análise na 

medida em que eles nos mandaram os memes. Os grupos podem ser lindos em 

sua versão na íntegra no setor anexo que acompanha o trabalho. 

 Vale ressaltar que como o acesso à universidade não é uma realidade de 

todos os jovens do nosso país, não temos como pretensão fazer afirmações que 

representem toda a categoria de geração Z no nosso país. Segundo o IBGE51, 

no Brasil, 11 milhões de jovens, quase um quarto da população entre 15 e 29 

anos, não estuda nem trabalha. Porém, falar com universitários é uma forma de 

se antever a possíveis futuras tendências sociais, uma vez que estes fazem parte 

da cadeia de formadores de opinião da sociedade e em breve estarão inseridos 

na força de trabalho da população. 

 É importante ressaltar também que turmas de universidade pública no 

Brasil apresentam um perfil menos homogêneo e muitas vezes diferente de 

turmas das universidades privadas. Não se pode afirmar que havia uma 

homogeneidade quanto aos posicionamentos políticos dos grupos por conta de 

muitos deles evitarem cair em definições. No entanto, ficou evidente em nossas 

análises que os perfis dos alunos com os quais conversamos são mais alinhados 

com pressupostos dos partidos de esquerda.   

 Dentre eles havia uma mescla de classes socioeconômicas, mas com 

predominância de um perfil BC. Dentre eles alguns foram incentivados por 

políticas públicas de inclusão e muitas vezes são o primeiro integrante da família 

no processo de obtenção de um diploma. Também ficou claro que a entrada na 

universidade é um momento de renovação do que se entende como política pois 

                                                 
51 Dado disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/16/economia/1521229056_606414.html acessado em 
maio de 2018 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/03/16/economia/1521229056_606414.html
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muitos declararam não ter cultivado o hábito de se falar sobre o tema no período 

em que estavam cursando a educação fundamental ou em suas famílias. 

 

GRUPO I – Comunicação Social - Universidade Federal Fluminense 

25 de maio de 2017 | 11 alunos 

Alunos do terceiro período. 

Contexto político (mais noticiado) que antecedeu ao grupo52: Delação JBS 

 

Durante todo o mês de abril, os sete executivos do grupo JBS prestaram os 

depoimentos para embasar um acordo de delação premiada. Nesse período 

também aconteceram as ações controladas que investigavam Aécio Neves. 

(como a entrega de dinheiro a Rocha Loures e ao primo de Aécio Neves — que 

foram filmadas pela Polícia Federal.) 

 

Assinatura de delação, 3 de maio  

Um acordo entre os delatores e a Procuradoria-Geral da República é assinado. 

Com todos os depoimentos já finalizados na Procuradoria-Geral da União, os 

irmãos Joesley e Wesley Batista vão ao Supremo Tribunal Federal para o 

primeiro encontro com o ministro Edson Fachin. É ele o responsável por 

homologar os acordos de delações premiadas feitos entre a Procuradoria-Geral 

da União e investigados. 

 

 

GRUPO II – Administração Pública - Universidade Federal Estado do Rio de 

Janeiro 

5 de junho de 2017 | 6 alunos 

Alunos do segundo ao sexto período, membros da agência júnior. da 

universidade 

                                                 
52 Cronologia disponibilizada pelo jornal Nexo: link para 
matéria: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-
press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos
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Contexto político (mais noticiado) que antecedeu ao grupo 53: Delação JBS 

 

Aécio é denunciado, 2 de junho  

Por corrupção passiva e tentativa de obstrução de Justiça, a Procuradoria-Geral 

da República denunciava o senador Aécio Neves com base na delação de 

executivos da JBS. Além do tucano, a irmã dele, Andrea Neves, o primo 

Frederico Pacheco e um assessor de Zezé Perrella, Menderson Souza Lima. 

Antes disso, o tucano já havia sido afastado da presidência do PSDB e do 

mandato no Senado, que recuperou no final de junho. 

 

GRUPO III– Comunicação Social - Universidade Federal Fluminense 

12 de abril de 2018 | 10 alunos 

Alunos do terceiro período. 

Contexto político (mais noticiado) que antecedeu ao grupo54: Prisão do Lula 

 

Prisão do Lula, 7 de abril 

Lula foi condenado pela segunda instância da Justiça Federal a 12 anos e um 

mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no processo sobre o tríplex 

de Guarujá (SP). 

 

4.2 Jovens X política 

 

“Política hoje em dia está presente em qualquer espaço, pelo menos nesse 

momento. Pelo menos onde eu vou em família, entre amigos, na faculdade, no 

trabalho está muito presente.” (Grupo 1, UFF, 05/2017)55 

                                                 
53 Cronologia disponibilizada pelo jornal Nexo: link para 
matéria: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-
press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos 
 

54 Cronologia disponibilizada pelo jornal El Pais: link para 
matéria: http://www.jb.com.br/pais/noticias/2018/04/06/lava-jato-cronologia-da-investigacao-
sobre-corrupcao-da-petrobras/ 
 
55 Por questões de sigilo por não considerar como um ponto determinante para a compreensão 
da nossa análise não revelaremos os nomes dos participantes dos grupos. As falas que 
selecionamos como citação neste capítulo foram escolhidas justamente por ter alguma 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/09/05/A-cronologia-do-caso-JBS-press%C3%A3o-dela%C3%A7%C3%A3o-e-questionamentos
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2018/04/06/lava-jato-cronologia-da-investigacao-sobre-corrupcao-da-petrobras/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2018/04/06/lava-jato-cronologia-da-investigacao-sobre-corrupcao-da-petrobras/
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“Acho que a gente é “bombardeado” de notícias, cada um fale uma coisa, por 

mais que você não seja interessada você é bombardeada por aquilo todo dia. 

Liga a TV todo dia e vai ver JN ou qualquer outro tipo de jornal tem, até programa 

mesmo de auditório que não tem isso de informações também é fado de política, 

a gente dentro da faculdade o tempo todo em volta da gente.” (Grupo 2, Unirio, 

06/2017) 

 

Se tem algo que fica bem evidente em qualquer grupo de conversa com 

universitários da geração Z é a ideia de que política é um tema em alta. Falam 

que a política está nas aulas, nas redes sociais, nos grupos de família de 

whatsapp e sobretudo nas pautas dos jornais. Trata-se de um assunto, que hoje, 

atravessa o cotidiano “sem pedir licença”. E isso nos leva a crer que os jovens 

hoje têm mais acesso a política. 

No entanto, isso não significa que estejam mais engajados ou se 

consideram politizados. Como dito por um dos jovens, eles se sentem 

“bombardeados” por tantos acontecimentos e opiniões sendo emitidos 

simultaneamente, é algo do qual não possuem controle. Confirma-se nestes 

relatos as figuras de abundância descritas por Augé (1999) ao descrever a 

supermodernidade. 

 Eles declaram que sentem a necessidade de acompanhar os 

acontecimentos, principalmente no âmbito da política nacional e das questões 

presidenciais. A sensação de aceleração da história e abundância dos fatos que 

é descrita pelo antropólogo se confirma entre eles. Como a todo momento algo 

que pressupões ser importante é noticiado e reverberado nas mídias, há entres 

eles uma sensação de que não podem ficar de fora das notícias, pois assim não 

acompanharão as conversas do cotidiano, o que para eles, é algo angustiante. 

 O medo de estar por fora dos acontecimentos, e principalmente de não 

ter condições de opinar e se expressar sobre o que acontece é algo que afeta 

até mesmo a construção de identidade dos jovens. Não faz muito tempo, essa 

sensação recebeu até um novo nome e uma espécie de quadro diagnóstico. Em 

                                                 
representatividade dentro dos grupos focais e não por esboçarem um traço comportamental 
particular. 
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2011, o The New York Times 56 publicou uma matéria com um estudo realizado 

na Universidade de Oxford, que lançou o conceito de FOMO pelo nome fear of 

missing out, que pode ser livremente traduzido como a sensação de estar 

perdendo algo.  

 Desde então essa definição anda cada vez mais recorrente no mundo 

contemporâneo. Na explicação mais simples trata-se de uma síndrome 

compartilhada pelas pessoas do nosso tempo, sobretudo os jovens, que 

desperta no indivíduo o medo de estar perdendo experiências interessantes, ou 

fatos importantes o que os deixa sempre com a sensação de atraso perante ao 

mundo. 

“A informação corre muito mais rápido, você passa um dia fora do Twitter parece 

que ficou uma década fora dele. Parece que você se desligou do mundo por 

muito tempo. Às vezes eu saio de casa de manhã para vir para a faculdade 

quando eu chego em casa a noite que vou abrir meu Twitter fico horas no 

Twitter.”(Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 

“Eu não vejo televisão, JN eu não gosto, vim descobrir o Joesley pelo Twitter, o 

nome dele estava em primeiro... E..Gente o que esse homem fez? Daí que eu 

fui me informar!”(Grupo I, UFF, 05/2017) 

 

 Trata-se também da potencialização máxima do velho ditado que diz que 

“a grama do vizinho é sempre mais verde”. O fenômeno só existe porque os 

indivíduos estão o tempo todo sendo afetados pelo que os outros estão fazendo. 

Pensando na política, isso também ocorre. Então ler conteúdos sobre o tema, 

escrever os famosos textões ou até mesmo compartilhar memes sobre política 

é uma atitude que ultrapassa o dever cívico ou a relação com a política de cada 

um.  

 Participar e opinar dos acontecimentos da vida em sociedade é um 

anseio, acima de tudo, identitário, pois é uma forma de marcarem posição e 

                                                 
56 Matéria disponível no link https://www.nytimes.com/2011/04/10/business/10ping.html 

acessada em junho de 2018 

 

https://www.nytimes.com/2011/04/10/business/10ping.html


121 

 

obterem visibilidade no mundo.A internet, com redes sociais como Facebook e 

Twitter se tornam ambientes propícios para esse relacionamento com o tema da 

política, porém reconhecem este como um espaço polifônico onde não há regras 

ou etiquetas estabelecidas para se debater: 

“Eu vejo mais discursos políticos porque você tem possibilidade de gerar textão, 

escrever mais coisas, e no Twitter é menos ideias para você trabalhar.” (Grupo 

1, UFF, 05/2017) 

 

“Tem aqueles formadores de opinião no Youtube e postam, aplicativos de 

notícias sempre mandando coisa de política. Acho que política e internet 

combinam muito.” (Grupo 2, Unirio, 06/2017) 

 

“Internet é um lugar sem dono, várias pessoas no mesmo local, faz sentido ter 

discussão de política. A gente tem um cenário problemático atual na política por 

mais que não seja muito atenta a isso e não saiba o que está acontecendo em 

detalhes sabe que tem o problema e todo mundo sabe disso. E internet é algo 

que a gente convive, não só nas nossas gerações, mas há outras gerações ali 

abarcando, a gente convive com duas tendências juntas do cenário. Elas estão 

ali.” (Grupo 2, Unirio, 06/2017) 

 

“Eu fico bem naquela quem quiser comentar, comente, mas quem não quiser 

não comente. O post vai estar lá, eu vou passar... Se for uma discussão que vai 

me cativar eu vou entrar nela. E é isso.” (Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 

 Por isso, cria-se um paradoxo, pois ao mesmo tempo em que se sentem 

cercados pelo tema e se relacionam a todo tempo conteúdos de fragmentos 

político, sentem-se desconfortáveis para definir o que seria política e quais os 

papéis deles em relação à ela. 

 

“Falar de política é ruim? Eu não creio que seja um coisa ruim porque política 

em si seria a gerência de um estado, de um lugar, de uma cidade, então partes 

econômicas, infraestrutura da cidade, whatever. Todas essas são partes, não 

vou dizer exatas, mas são partes mais mecânicas.” (Grupo 3, UFF, 04/2018) 
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“As pessoas não têm ideia do que é política mesmo, tem a ideia x ou y, mas a 

grosso modo política é muito maior que isso é debater sobre vida, direitos 

humanos, militâncias.” (Grupo 1 UFF, 05/2017) 

 

 Por mais que eles relacionem a política com uma forma de gestão da 

sociedade e como algo que diz respeito a todos, a palavra é sempre mencionada 

com muita cautela ou com uma certa conotação negativa. É possível observar 

neste cenário um comportamento paradoxal, pois se por um lado se posicionam 

sobre questões políticas para reforçarem sua identidade no mundo, por outro 

não se veem representados pelas grandes instituições políticas do momento. 

Há uma espécie de esvaziamento ideológico típico deste tempo somado 

à uma crise de confiança com sistema democrático que já sendo estudado por 

outros pesquisadores em várias partes do mundo nos últimos anos. (Susan 

Pharr, Robert Putnam; 2000, Miguel 2006) década atrás também se confirma 

para estes jovens. O que podemos perceber na raiz desse conflito é uma falta 

de confiança generalizada. Esses jovens estão formando sua identidade política 

em um momento em que os tradicionais partidos políticos têm se revelado a cada 

dia em escândalos de corrupção, e não só eles.  

“Quando eu vejo uma notícia eu vou pesquisar em outros lugares para saber 

várias opiniões, eu jogo no Google e fico vendo várias coisas. Deixo de confiar 

em uma coisa ou outra também.” (Grupo 2, Unirio, 06/2017) 

 

As grandes instituições que um dia já foram dotadas de tanta 

credibilidade, hoje também passam por questionamentos e são associadas à 

escândalos. Desde a imprensa à igreja, a relação de confiança para esses jovens 

está sempre sob alguma avaliação. Por isso, ao mesmo tempo em que afirmam 

ter opiniões próprias sobre diversos temas, evitam enquadrá-las em ideologias 

já reconhecidas ou associá-las a alguma instituição ou partido. 

 

“O meu interesse por política é 2(médio), mas não sou desinteressada por 

política no total, mas acho que o sistema que a gente tem acho que todas as 

opções tanto de direita e esquerda não me satisfazem, então eu não tenho 

preferência nem por um nem por outro. Eu acho que deve ser amplamente 
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debatido, mas eu não me sinto representada por nenhum lado.” (Grupo 1, UFF, 

05/2017) 

 

“Falta esse negócio de esquerda e direita mesmo, eu tenho posição em relação 

a luta de classes e parece que não tem mais classe social.” (Grupo 1, UFF, 

05/2017) 

 

“O que acontece hoje em dia que as pessoas acabam desgostosas com os 

partidos ou ideologia porque existe uma banalização dos partidos, tem lá não sei 

quantos partidos e sempre com ideologias muito próximas e ficam só brigando 

para ver quem vai ter mais poder. E você acaba meio que perdido no que te 

representa porque nada te representa.” (Grupo 2, Unirio, 06/2017) 

 

“Tem algumas coisas de alguns partidos que me definem e me chamam atenção, 

mas não tenho algo bem certo” (Grupo 2, Unirio, 06/2017) 

 

“Acho que há um desgaste das instituições e dos partidos.” (Grupo 2, Unirio, 

06/2017) 

 

“Não me considero uma pessoa das mais engajadas, mas já refleti o porquê 

disso. Acho que as pessoas devem ter uma pré-disposição de se engajar, porque 

eu sou totalmente desengajado em muita coisa, as vezes eu até tento e não 

consigo. Então eu não consigo me posicionar em nenhuma ideologia nem de 

direita nem de esquerda, embora considere a esquerda mais coerente em muitas 

coisas em termos de questões sociais e concordo 90%, porque não posso falar 

100% de nada, mas 90% da esquerda tipo das liberdades individuais, coisas 

sociais e tal. Mas não é só isso que tem na esquerda e direita, tem a parte 

econômica que eu não entendo bulhufas por isso não consigo dizer eu sou isso 

e sou aquilo. Então sempre que me perguntam eu falo assim e acham que eu 

estou em cima do muro. Não cara, em questão social eu concordo com a 

esquerda, liberdades individuais também, mas sou muito crítico também. Vejo 

muita coisa em ambos os lados que eu fico assim e não consigo me definir.” 

(Grupo 3, UFF, 04/2018) 
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4.2.1 Política X Identidade 

 

 Falar que esses jovens não se sentem engajados com a política não 

significa que sejam uma juventude alienada ou que refutam esse tema. Como 

vimos nas falas acima, há uma confirmação constante de que eles são críticos e 

possuem opinião sobre uma série de coisas. No entanto, o que se vê é uma 

mudança na forma como encaram política e como se relacionam com ela. 

Embora não nomeiem como tal, é na esfera da identidade que o tema ganha 

uma grande relevância para eles. 

 É aí que entra o fator diferencial desta geração: terem crescidos com 

acesso a um mundo digital faz com que eles pensem nas redes como um espaço 

híbrido. Para eles, não há diferença entre o mundo online e offline, assim como 

também não há muita diferença entre o que seria um espaço delimitado a 

assuntos públicos e outros para assuntos privados. Isso fica evidente na forma 

como se referem à internet como algo essencial em suas vidas, mas ainda assim 

“uma terra sem dono”,” lugar onde tem de tudo”, ou então “lugar de batalha de 

egos”. 

 No ciberespaço não há, nem nunca houve leis definidas ou regras tão 

claramente estabelecidas, por isso, as fronteiras entre o eu-cidadão e o eu-

identidade são cada vez mais borradas. Lá é ao mesmo tempo um espaço de 

trocas de informação, mas também um local de exercício da própria 

subjetividade  

 Por isso defendemos o conceito de esfera conversacional de André 

Lemos (2009, p.15), que trata a conversação é como um elemento fundamental 

da ação do público em sua dimensão política. Ele aposta na hipótese de que 

uma mídia mais conversacional (como as atuais pós-massivas) sustentando-se 

na noção de conversação que Gabriel Tarde (2005) utilizou no início do século 

passado ao pensar em conversa como todo diálogo sem utilidade, direta ou 

imediata, “em que se fala sobretudo por falar, por prazer, por distração, por 

polidez” (TARDE, 2005, p. 76). E não podemos esquecer que onde se fala de 

tudo, também se exerce subjetividade. 
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 No caso das redes sociais, é dessa forma que esses espaços vêm 

sendo percebidos como os jovens universitários da geração Z. A crise de 

confiança com a noção de política pode ser relacionada também com uma crise 

do que se entende por identidade. Portanto, vale adicionar a esta discussão 

noção de identidade na pós-modernidade desenvolvida por Hall (2005). O autor 

jamaicano aborda essa questão argumentando que as sociedades foram, ao 

longo do tempo, marcadas por transformações, que influenciaram as maneiras 

de compreender os sujeitos e sua cultura. 

 Ele propõe a ideia de um descentramento de um sujeito ideológico com 

forte influência de autores da psicanálise. A identidade não é mais justificada por 

nossas origens, nem algo inato, ela faz parte de um processo em constante 

construção que surge tanto de um processo do inconsciente como de 

“imaginários” construídos sempre a partir do olhar do outro.  

 Neste processo as palavras seriam “multimoduladas”. “Elas sempre 

carregam ecos de outros significados que elas colocam em movimento apesar 

de nossos melhores esforços para cerrar o significado. (HALL, 2005, p.41) As 

afirmações do que se é são construídas não base no que dizemos apenas ser, 

mas também no que dizemos não ser. Por isso, essas conversas cibernéticas 

entram no conflito identitário desses jovens, o que justifica esta dificuldade entre 

se localizar em posições definidas como direita e esquerda, contra ou a favor de 

determinado tema. As esferas de conversa também se tornam campos de 

batalha: 

 

“O problema é que hoje em dia está tão Fla x Flu57... Se eu falo que sou a favor 

do tipo do casamento civil homossexual, que realmente eu sou a favor, aí meu 

amigo pode chegar e falar que eu sou de esquerda, e uma coisa não tem nada 

a ver com a outra.” (Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 

“Acho que todo mundo está meio de saco cheio de falar, mas hoje em dia falar 

de política só querem ganhar o debate e não entender o outro.” (Grupo 1, UFF, 

05/2017) 

 

                                                 
57 O participante faz alusão às partidas de futebol. Fla x Flu de refere ao jogo do flamengo contra 
o fluminense, considerada uma rivalidade clássica do futebol carioca. 
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“Dá preguiça também, tem gente que briga mesmo. Eu coloco minha opinião, 

mas tem gente que dá opinião porque quer mostrar que sabe mais que você.” 

(Grupo 2, Unirio, 06/2017) 

 

“Hoje principalmente política virou campo de batalha, não existe empatia, não 

tem aquela política que você lê aquela opinião e perde 5 minutos da sua vida 

para se colocar no lugar daquele e falar: será que faz sentido? Será que eu posso 

mudar de opinião? Não, minha opinião é essa, ela vai ser essa. Eu gosto de 

brincar que é síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim e vou ser 

sempre assim, Gabriela. Então assim, eu não me envolvo muito porque eu não 

tenho muita paciência e sou muito cômodo.” (Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 

 É importante pontuarmos que essa dificuldade em se enquadrar em 

partidos embora tenha sido muito comentada nos grupos não exclui a 

possibilidade de termos jovens mais ativos e decididos quanto a isso. No entanto, 

mesmo para aqueles em que há uma clareza de preferência por partidos, 

podemos notar que a escolha se dá muito mais pela eliminatória de opções 

possíveis, por aqueles que não querem ser. A lógica de decisão é sempre negar 

o que não se quer mais do que afirmar o que se deseja ou acredita, se afirmar a 

partir do outro como referencial. 

“Eu sou de esquerda, não sou anarquista e o partido que mais representa é 

aquele que representa o pessoal na esfera carioca. Na esfera federal eu não 

tenho coragem de votar no Lula, mas o PT lança o Haddad que é o segundo 

nome mais forte do PT atualmente porque eu sei que o PSOL que é o partido 

que mais me representa atualmente não vai ter força o suficiente de esquerda 

para tirar um Doria, que provavelmente vai estar vindo de um governo de eleição 

direta. Enfim...” (Grupo 2, Unirio, 06/2017) 

 

 

4.2.2 Onde entram os memes 

 

 Pensar política a partir da identidade se faz cada vez mais necessário à 

medida em que ficam tênues as diferenças entre conversa, debate e confronto. 

Assim como também tem sido um conflito a diferença entre opiniões diferentes 

e intolerância. Como já havíamos visto na pesquisa quantitativa, mais da metade 

dos jovens Z já deixaram de se relacionar com alguém por conta de posts de 
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memes com conteúdos que eles julgam ser ofensivos. Foi essa a maior diferença 

de comportamento deles em relação ao grupo geracional antecessor. 

 O que foi possível aprofundar neste tema a partir dos grupos focais, é 

que se a imagem da política, dos partidos e das instituições estão desgastadas 

é justamente por meio da identidade que ela se manifesta. E é isso que justifica 

tanto conteúdo de política circulando entre eles, seja por memes, textos ou 

vídeos. O que reforça esta visão é o modo como deslocam as pautas que 

poderiam ser políticas para uma esfera pessoal. É como se fosse mais legítimo 

falar de um tema quando ele deixa de ser político e recebe a alcunha de “questão 

pessoal”.  

 Além disso, há um sentimento compartilhado de que debater política 

demanda um conhecimento específico, aprofundado e racionalizado sobre algo. 

Uma conversa política deixa de ser considerada um debate ou um diálogo a partir 

do momento em que as partes envolvidas estão mais preocupadas em falar de 

si ou argumentar sempre com base nas próprias experiências. Essa ideia revela 

um como ainda se faz presente o conceito habermasiano (2011) onde a política 

deveria ser idealmente debatida pelos “cidadãos esclarecidos”. 

“Até educação financeira é importante para você ter uma opinião política, é uma 

forma de você entender sobre as coisas. Como uma forma de entender 

feminismo é importante para a opinião política. Tudo se torna opinião política, 

quando você é defasado em diversas áreas é difícil você dar uma opinião que 

contempla como a política é.” (Grupo 1, UFF, 05/2017) 

 

“Tem gente que diz tudo é política, mas não sei. [...], algumas coisas deveria ser 

bem assim, não esquerda ou direita, é tipo questões humanas mesmo. Se a 

gente falar em tocar no assunto de direitos das mulheres... Alguma coisa assim... 

Isso teria que ser um assunto de falta de respeito pela liberdade do outro e 

normal, e não postar uma coisa relacionado a isso no Facebook e quem é de 

direita pegar isso e se apropriar como se fosse uma política. Mas é.” (Grupo 3, 

UFF, 04/2018) 

 

Não importa se o grau de afinidade com o tema política é maior ou menor, 

mas é sempre quando identificam uma questão que os toca nas questões de 

suas vidas privadas que se sentem mais motivados a exporem suas opiniões 

nas redes sociais ou entrar em debates sobre política .é possível perceber que 
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nesses debates são descritos como relações de confronto onde se reproduz uma 

lógica de ataque x defesa e a reputação e credibilidade dos atores envolvidos 

passam a ser tão importantes quanto o debate em si. 

“É bem raro, acho que eu fiz uma vez assim (postar textão), mas quando eu 

tenho que falar e não aguento mais, eu vou lá e jogo e começa a discussão, mas 

eu sou normalmente aquela que entra no meio da discussão dos outros.” (Grupo 

2 Unirio, 06/2017) 

 

“Também aconteceu isso comigo uma vez, eu compartilhei uma publicação 

sobre o impeachment e me chamaram de comunista pelo texto, que eu estava 

defendendo foice e martelo... Foi a única vez na minha vida que eu escrevi no 

Facebook. Você não estava entendendo o texto! Daí eu expliquei... Não vou ser 

xingada assim! Foi mais uma defesa, mas eu compartilho em vez de escrever. 

Eu compartilho coisas que são próximas de mim.” (Grupo 2 , Unirio, 06/2017) 

 

“As pessoas não conseguem largar das opiniões que elas têm para agregar uma 

nova, é muito difícil isso acontecer. Então assim... Vira treta? Vira! Mas muito 

porque a empatia entre os lados não existe. Tem poucas tretas que eu me 

envolvo, uma coisa eu conheço é um cara que é gay e ele é muito de direita... E 

não tem problema, ok, tranquilo... O que não gosto é que ele usa deboche ou 

usa uma brincadeira que é levemente de mau gosto para defender o seu ponto 

de vista, mas se alguém faz igual com o que você faz aí não pode. Aí é uma das 

coisas que me dá uma leve passada de mão para mandar se “foder”. Mesmo 

assim eu tento não me envolver porque pelo que eu observei e já analisei, no 

comportamento da maioria das pessoas o que eu vou falar, a pessoa não vai 

perder o tempo dela para realmente ouvir, ela só quer saber se está a favor ou 

não.” (Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 

“Eu vejo muito no Facebook e nas redes quando a discussão é política todo 

mundo defendendo seus interesses. Se eu simpatizar pelo partido dele porque 

o partido dele contempla tantos interesses meus e aí o outro contempla os 

interesses dele, ele vai estar ali pregando o partido dele e dando os motivos dele 

por causa dos interesses dele. E eu aqui defendendo o meu lado pelos meus 

interesses. Então essa de confrontar os meus interesses e os meus gostos é o 

que deixa a gente mais louco para querer entrar na discussão e dar o sangue.” 

(Grupo 3, UFF, 04/2018)  
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 Portanto, podemos identificar como gatilho principal que leva às 

pessoas as discussões políticas no ciberespaço são as motivações relacionadas 

às questões de identidade e do afeto. E quando falamos de afeto aqui, estamos 

falando de afecção - da capacidade de ser afetado (SODRÉ, 2006). Pois pensar 

política, sobretudo na contemporaneidade, em tempos de fronteiras indefinidas, 

onde a vida privada se expõe nas redes, é também pensar e questionar a 

racionalização das coisas. 

Evidentemente, o julgamento de nossas experiências não depende da 

consciência clara de um "eu" puramente racional, já que são muitas as formas 

de compreensão que caminham na subjetividade. Nossa busca pela razão fez 

com que inteligência emocional fosse tema dos must haves correntes do nosso 

tempo. A ideia de autocontrole e inteligência emocional costuma ser embaladas 

e vendidas dentro da fórmula de sucesso do mundo capitalista. Não à toa o  

controle de nossas emoções é uma performance desejada e mercantilizada na 

vida contemporânea. 

Para Sodré (2006), essa consciência universalista da modernidade 

europeia deve ser problematizada, pois ele entende que devemos fugir das 

análises orientadas pelos velhos conceitos que enxergam razão e emoção como 

pontos de influência que trabalham em campos opostos. Permitir mais espaço 

ao emocional, ao sensível, ao afeto e às nossas narrativas pessoais seriam a 

chave para compreender os comportamentos do homem contemporâneo. 

O conceito de afeto trabalhado por Sodré (p.28, 2006) deriva do 

pensamento espinosiano. Em síntese, ele defende que o corpo humano possui 

uma complexidade que torna-o capaz de afetar e ser afetado por corpos 

externos, com os quais interage um meio circundante. Portanto, alma e corpo 

não devem ser vistos como duas estruturas diferentes, apenas manifestada de 

formas diferentes.  

Ao tratar do afeto como "as afecções (affectiones) do corpo que 

aumentam e diminuem a potência do agir" (SPINOSA, Ética Ill, def. 3 apud 

SODRÉ), lembramos que as questões do corpo são tão importantes como as da 

mente. Afinal, todas as ideias são atravessadas por estímulos corporais. Tudo 
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que a mente sabe, ela sabe através de um corpo que é afetado, que é impactado 

pelo mundo.  

É a capacidade de associação entre mente e corpo que possibilita a 

imaginação.  Ela torna a corporeidade uma potência afirmativa do ser que se 

relaciona diretamente com o que entendemos sobre política. 

 
A dimensão do afeto sempre foi ideologicamente tratada como o 
lado obscuro, senão selvagem, do que se apresenta como o 
rosto glorioso e iluminado do entendimento, ou seja, do principal 
procedimento da razão. Esta, entronizada pelo ascetismo 
judaico-cristão e pelo pensamento liberal-utilitário, proclama-se 
parceira do espírito e alheia ao corpo. Mas sempre se teve 
razoável consciência de que a eficácia da razão, em 
determinados tipos de ação humana, depende de tal lado 
obscuro, portanto dos afetos. (SODRÉ, p. 70, 2006) 

 

Desta forma, é importante ressaltar que o afeto também se relaciona com 

a cultura, e nela enfraquece-se a ficção histórica da cidadania política e emerge 

a figura do consumidor como novo sujeito social. Valores simbólicos e afetos 

ganham o primeiro plano tanto na economia quanto na cultura codificada. Diante 

dela, pensar e sentir emergem de um mesmo ato. (SODRÉ, p.69, 2006) 

 Safatle (2015) também problematiza a negação do corpo na forma como 

compreendemos política em nossa sociedade.  Ele propõe que sociedades 

sejam compreendidas como circuitos de afetos, levando em conta ainda que de 

todas as paixões a que sustenta mais eficazmente o respeito às leis seria um 

único sentimento – o medo. Ele critica que os afetos sejam, necessariamente a 

dimensão irracional do comportamento político, devendo ser contraposta à 

capacidade de entrarmos em um processo de deliberação tendo em vista a 

identificação do melhor argumento.  

  Assim, a tese sustenta-se a ideia de que o afeto político central é 

indissociável da compreensão do indivíduo, com seus sistemas de interesses e 

suas fronteiras a serem continuamente defendidas, como fundamento para os 

processos do reconhecimento.  

 

“Talvez devamos lembrar, diante desse problema, que 
a política não opera em um espaço vazio, mas em um 
espaço saturado de representações, construções, 
fantasias, significações postas, trajetos de afetos 
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corporais. É nesse espaço saturado que ela cria.” 
(SAFATLE, 2015, p.95) 

 

Sempre que questionamos sobre o que levava os jovens a expor suas 

opiniões nas redes sociais para falar de política, as respostas que vinham eram 

justificadas por questões empíricas, derivadas da potência do agir. Respostas 

como “uma coisa que já aconteceu com a gente” ou “o tipo de coisa que tira a 

gente do sério.” evidenciam essa potência de agir motivada pela afecção. Por 

isso, os jovens que se declararam homossexuais se sentem mais afetados por 

discussões LGBT, assim como as jovens mulheres falaram mais das questões 

feministas como um gatilho para entrar em ação e escrever alguma opinião delas 

nas redes. 

 Em contraponto, aqueles que não se viam pertencendo a alguma causa 

identitária específica, que não se viam afetados por certas lutas se sentem 

menos engajados e dispostos a debater política. No caso deles, o que há em 

jogo é manutenção das relações sociais. 

 

“Eu sou bastante cético em relação à política. [...] porque tipo assim... Eu sempre 

falo que se eu vou sair com amigos e começarem a falar de política, eu vou 

embora. Isso me faz bem em relação às amizades, por mais que alguma coisa 

que eles falem eu não concorde, eu me blindo. [...] então não sei se esse jeito 

que eu sou é bom ou ruim pra mim, mas se eu fosse ser ativista de alguma causa 

seria algo forçado e não seria algo natural meu. Não sei se é condição tipo, talvez 

se eu fosse homossexual ou fosse uma minoria talvez eu não seria desse jeito e 

daí me sentiria na obrigação de fazer alguma coisa para mudar. Mas como, mal 

ou bem, eu sou classe média - como você disse - talvez isso não desperte uma 

vontade.” (Grupo 3, UFF, 04/2018)  

 

Para os sociólogos  Bennet e Segerberg  (2012, p.744) estamos vivendo 

processos multifacetados de individualização que apesar de serem articulados 

de maneiras distintas em cada sociedade, não escapam à propensão a 

desenvolver identificações políticas flexíveis baseadas em estilos de vida 

pessoais. E esse quadro que ele chama de sociedade individualizada é 

acompanhado pelo surgimento de redes sociais móveis que permitem a 
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expressão de identidade e a navegação de paisagens sociais e políticas 

complexas e mutáveis.  

   Desta forma, torna-se um fenômeno cada vez mais típico das novas 

gerações a formação de redes de confiança no ambiente digital que trascendem 

as formas organizacionais mais tradicionais e dão lugar à novas militâncias que 

vão em busca do direito próprio. No entanto, a referência de identidade é mais 

derivada de uma expressão pessoal em larga escala inclusiva e diversificada do 

que através de um grupo comum ou identificação ideológica. O autor chama esse 

fenômeno de quadros de acão pessoal 58que quando expostos a algum póblico 

podem proporcionar escalas de ações coletivas. 

 

4.3 Onde entram os memes? 

 

“Precisa explicar o meme?” (Grupo 2, Unirio, 06/2017) 
 
“É o nosso idioma!” (Grupo 1, UFF, 05/2017)  
 
“Deu mole... Vira meme...” (Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 
 Diante dessa relação conflituosa que vemos essa geração construir com 

a política, a forma como se relacionam com os memes dentro de conversas, 

debates ou posts de política nos trazem ainda mais insumos de análise para o 

tema. A princípio, vale dizer que os memes são para a geração Z, antes de 

qualquer outra coisa, mecanismos de linguagens.  

 Nenhum deles precisou de alguma explicação ou definição do termo. 

Pelo contrário, todos falavam sobre isso com um tom professoral de quem muito 

entende do assunto. Fica também muito claro que memes não se restringe a um 

formato ou à uma estética específica. Eles reafirmam a definição de Shifman 

(2009) que define memes a partir de um conteúdo que se remixa (LEMOS, 2009) 

a medida que se espalha.  

 

                                                 
58 Tradução nossa para o termo que originalmente no texto consta como “personal action frames” 
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“É questão do pensamento que está por trás e não o formato.” (Grupo 1, UFF, 

05/2017) . 

 

 Consideram como algo muito próprio de sua geração e por vezes 

chegam a criticar pessoas de gerações anteriores que segundo eles “não sabem 

usar memes da maneira correta”. Como trata-se se algo que incorpora o 

cotidiano de maneira orgânica, muitos deles já possuem algum espaço no celular 

que funciona como um estoque de memes que podem ser utilizados em 

conversas, especialmente conversas sobre política ao longo do dia. 

 

“- Conversando no Whatsapp, a pessoa já falando alguma coisa eu nem abro o 

meu teclado de emojis, eu vou direto na minha galeria e caço um meme que eu 

tenho e mando. 

- Eu tenho uma galeria de frases e memes.  

- Também tenho 

- Tem memes que você instala no teclado do celular, troca para emojis e pode 

trocar direto para teclado de meme.” (Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 

 A primeira questão que esse comportamento levanta é que de nada 

adianta propor uma classificação acadêmica que leve em conta apenas o 

formato ou o conteúdo de um meme se o que queremos é entendê-los sobre a 

perspectiva dos usuários que o compartilham ou produzem. O que é 

determinante para este caso é a situação em questão. Desta forma, os jovens 

entendem que existem tipos de memes diferentes para serem usados em cada 

situação.  

 Enquanto alguns vão para uma galeria pois ganham ressignificações a 

cada dia nas conversas cotidianas, outros são específicos para um 

acontecimento ou um grupo específico. Portanto, confirma-se nos grupos focais 

um dos dados levantados na etapa exploratória de que embora humor fosse algo 

relevante para se compartilhar um meme expressar uma opinião ou ideia 

também não ficam muito de lado. E nem sempre as situações nas quais eles 

desejam de expressar são engraçadas. 
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 Vale salientar aqui que este trabalho evita trabalhar com o termo 

“memes políticos” justamente porque não estamos trabalhando como uma 

taxonomia que define meme político a partir de um meme que faça uma alusão 

clara a algum conteúdo político em sua imagem ou texto. Nosso intuito é 

entender memes que circulem em conversas ou debates nos assuntos que os 

próprios jovens entendem como política. Por isso, focamos aqui nos atributos e 

finalidades dos memes para a política segundo os universitários que foram 

entrevistados. 

 

“Acho que tem tanto meme na minha vida...E tem de política no meio, não é 

consciente que é de política, mas compartilho o tempo todo. “(Grupo 3, UFF, 

04/2018) 

 

“Não consigo dizer que tem padrão nenhum na minha galeria de memes, tem 

meme de tudo que você imaginar aí.” (Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 

4.4 Memes X política 

 

“Quais as reações que os memes causam em vocês? 

- Engraçado, eu dou risada... 

- Causa vontade de rir. 

- Quando é contrário à sua opinião eu fico meio chateada também.  

- Debate às vezes, já abri debate por causa de meme.” (Grupo 2, Unirio, 06/2017) 

 

Rir, debater, atualizar, provocar, mas acima de tudo: expressar... Como 

vimos no capítulo anterior, um meme sempre se constrói a partir do contexto. E 

no caso dos memes na política o contexto pode ser construído a partir de algum 

acontecimento em pauta, um posicionamento ideológico, alguma referência à 

uma personalidade política ou até mesmo uma sensação diante de alguma 

notícia. Porém, também faz parte da composição desse contexto o jogo de 

relações das pessoas que circulam o conteúdo. 

Portanto, se vimos que a forma que esse grupo vem se relacionando com 

a política nas redes sociais atravessa questões identitárias e tem como gatilhos 
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o afeto, as motivações que levam esses jovens a compartilhar memes também 

se relacionam com identidade. Ninguém vai compartilhar um meme que não 

transmita sua opinião sobre algo no mundo, a não ser que haja uma ironia que 

também demarque essa posição. 

 

 “Meme não traz a ideia nova, ele pega aqui e repete várias vezes a mesma coisa 

só para bater e todo mundo vai ver.” (Grupo 1, UFF, 05/2017) 

 

“Ele é mais para expressar um sentimento do que para rir. Rir é consequência 

de alguns” (Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 

“Teve um meme que eu não ri nem um pouco... Era sobre a Marielle: A PF está 

investigando o caso da Marielle, e era o Homem Aranha investigando o email.” 

(Grupo 3, UFF, 04/2018)  

 

A questão-chave para o estudo dos memes neste trabalho parte do 

pressuposto de que se memes são considerados um sucesso do ponto de vista 

de alcance, engajamento e propagabilidade (RECUERO et al, 2006) é porque 

eles são capazes de resolver algumas tensões para essa geração que outras 

formas de comunicação mais tradicionais talvez não estejam dando conta de 

resolver. 

 Porém, também nos debruçamos em investigar se eles também não 

geram outras tensões, desafios ou promessas a partir dos efeitos que 

proporcionam. A começar pelas resoluções não se pode negar que os memes 

têm uma grande habilidade de “traduzir” pensamentos complexos para um 

formato mais tangível de ser compreendido mesmo diante do bombardeiro 

informacional e a sensação frequente de FOMO ao qual os jovens estão 

submetidos.  

 Retornando à lógica de Gladwell (2009, p. 31) para a explicação de 

epidemias sociais, os memes na política têm sido cada vez mais frequentes por 

conta do alto fator de fixação das mensagens. Eles reestruturam a informação 

de uma maneira que causam uma grande diferença na intensidade de seu 

impacto. Memes podem ser lidos por diferentes camadas de compreensão, das 

mais simples às mais profundas. E na sensação de aceleração da história 
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(AUGÉ, 1999) em que vivemos, o poder de síntese da informação resolvem um 

grande dilema de tempo sem deixar de despertar interesse. 

“Você olha e vê o meme e não precisa nem ler um textão ou um vídeo que tem 

que parar para assistir, ou como uma aula que tem que parar para assistir. É 

uma mídia de acesso fácil, só olhar e pronto.” (Grupo 1, UFF, 05/2017) 

 

“O meme reflete muito o que eu quero expressar...Fica tão mais fácil fazer um 

meme e não ler textão, você não vai ficar confuso.” (Grupo 1, UFF, 05/2017) 

 

“Só descobri que o Temer ia falar no dia que ele ia renunciar, por causa de 

meme.” (Grupo 2 Unirio, 06/2017)  

 

“Meme resume o que está se debatendo há anos e ninguém te ouve. E às vezes 

tem um meme que é exatamente aquilo que você queria dizer. Então é muito 

mais fácil, e só mandar aquilo e mais nada.” (Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 

“Hoje em dia ninguém para 10 minutos para ler um texto, mas vai ver uma 

imagem que chama atenção, e se interessar vai pesquisar depois.” (Grupo 1, 

UFF, 05/2017) 

 

 Porém, ao sintetizar informações sempre existem perdas de conteúdos 

ou criam-se outras margens de leitura para o que foi dito. Pensando nos memes 

dentro de possíveis conversas ou debates relacionados à política, em alguns 

momentos eles incitam um debate, em outros eles podem por fim a uma 

discussão. Portanto, não é possível enquadrá-lo em uma situação única dentro 

do fluxo emissão-recepção. 

 Por isso, é interessante pensar o meme como uma unidade que 

atravessa fronteiras. Bennet e Segerberg (2012) os descrevem como pacotes de 

simbologias que conseguem transitar facilmente entre grupos grandes e 

heterogêneos. Desta foram “eles viajam por apropriação pessoal e, em seguida, 

por imitação e personalizam expressões por meio do compartilhamento social, 

de maneiras que ajudam os outros a se apropriarem, imitarem e passarem 

adiante.” 59(BENNET; SEGERBERG , 2012, p.745 ).  

                                                 
59 Tradução nossa 
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 Essa capacidade de atravessar fronteiras, ou seja, proporcionar a troca 

de mensagens entre grupos distantes ou próximos, tanto no âmbito geográfico 

como cultural ou ideológico incluem memes no conceito de quadros de ações 

pessoal cunhados pelo autor. No entanto, é importante frisar que o fato poder de 

colocar ideias e pensamentos divergentes em contato não significa que eles 

resolvam tensões sociais, eles criam apenas pontos novos de contato para se 

relacionar com o tema. 

Figura 10 – Meme utilizado em uma conversa de família – exemplo 
enviado por jovem participante do grupo focal 3 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

“Acho que no caso da minha família meus tios com 40, 50 anos eles mandam 

essas coisas no grupo, mas sempre rola uma conversa depois entre eles. Eles 

mandam o meme com o tema e depois começam a falar sobre isso. O que eu vi 

que é diferente do jeito que eu uso [...], porque uma vez eu fui responder uma 

conversa sobre política no grupo de família e mandei só um meme, o meme da 

Monica no computador. Eu tinha dado uma opinião, uma frase minha 

concordando com alguém e um tio meu mandou um texto gigantesco falando 

milhões de asneiras, eu só respondi: ah ta. Simples.”(Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 

“Na família você está lá debatendo há muito tempo e manda um meme com 

aquilo...aí todo mundo discorda de você e você acredita que pelo menos todo 
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mundo leu e kkkk... É foda mesmo e acabou... Até que eles vejam outro meme 

que representa o que eles pensam. (Grupo 1, UFF, 05/2017) 

 

“Quando manda um meme numa argumentação vai responder com outro meme, 

é um duelo de memes. Porque é uma linguagem difícil também.” (Grupo 1, UFF, 

05/2017) 

 

“Eu recebo muito no privado (fora do grupo), um bombardeio de memes, e eu 

não respondo nenhum.” (Grupo 2,Unirio, 06/2017) 

 

 Muitas vezes os memes são acionados por esses jovens como uma 

função primária da linguagem, como algo que expressa o que se deseja e se 

alinha com sua identidade sem que seja necessário um desgaste emocional em 

torno disso. Muitos deles mencionam a aversão ao debate que não leva a um 

fim produtivo, que acaba caindo em batalha de discursos mediados por afetos. 

Os grupos de família do whatsapp, por exemplo, têm se revelado um desses 

redutos onde o meme cria pontos de contato entre gerações, ideologias e 

culturas de linguagem distintos. 

 Principalmente quando é para se relacionar com o diferente, ele assume 

um papel que quase substitui a fala. Como os memes são algo muito familiares 

em seus cotidianos estes jovens compreendem que muitas vezes a mensagem 

implícita no meme cabe em si mesma, não necessitando de complementos. 

Memes para eles funcionam como uma forma de “terceirizar” o pensamento da 

resposta para evitar o processo de ser afetado por aquilo. Neste momento, no 

qual os próprios jovens afirmam estarmos vivenciando um quadro de polarização 

política, eles usam os memes para diferentes contextos, porém, em todos eles 

mantêm-se fiel aos seus quadros de ações pessoais. 

 

“-E o que fez você compartilhar? 

- Era engraçado e dizia o que eu estava pensando do momento mesmo. Eu 

precisava falar aquilo para as pessoas, foi recente. Eu usei ele como um porta 

voz, estava falando por mim.” (Grupo 2, Unirio, 06/2017) 

 

Para eles, o tom humorístico característico dos memes funciona quase 

sempre como uma estratégia retórica que vai muito além do riso. O humor teria 
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um papel importante de trazer leveza para temas sérios, causando desta forma, 

uma espécie de “despressurização” das tensões cotidianas. Tal abordagem 

remete a gatilhos cotidianos que podem ser comparados ao que Certeau (1994) 

chama de “homem ordinário” reinventando as práticas diárias por meio das 

“liberdades gazeteiras das práticas” que também funcionam como “táticas de 

resistência”. 

“Ele vai ter sempre a ideia de ser zoeira, mas vai ter uma pontinha de querer 

criticar alguma coisa, vai ter um certo julgamentozinho... Querendo ou não esse 

meme da PF que investiga o caso de Marielle aí o Homem Aranha, está 

passando a mensagem que a polícia vai ter que investigar - meio irônico com o 

caso. Sempre uma leve crítica.” (Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 

“Acho que meme de política é a nova charge. [...] Porque a charge serve para 

ironizar a política, era um humor inteligente, era o que o Cassete & Planeta 

Urgente fazia e acabou com eles.” (Grupo 2, Unirio, 06/2017) 

 

Figura 11 – Meme Dilma 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

 “O meme de humor atrai muita coisa, um exemplo bom disso é o Dilma Bolada 
60que há muito tempo é muito famosa na rede, e muita gente já acesso a página. 

Acho sim, o meme ajuda muito e traz uma linguagem mais próxima do que fazer 

um textão e mandar a pessoa ler. Agora se é de qualidade, se é um debate 

profundo é outra história, mas traz informação e desperta interesse!” (Grupo 1, 

UFF, 05/2017)  

                                                 
60 "Dilma Bolada" é uma página do Facebook que desenvolveu um perfil humorístico da 
presidente Dilma Rousseff que se tornou célebre nas redes sociais.  
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É interessante ressaltarmos que nem sempre os memes na política 

precisam estar associados somente às ferramentas de expressão pessoal ou às 

possibilidades de atravessar fronteiras que criam novos debates. Em alguns 

casos eles também se propagam por serem um tipo de conteúdo que reforça o 

sentimento de pertencimento e concordância entre um grupo. Nesse caso, é 

possível adicionarmos ao quadro a questão das bolhas comportamentais da 

internet. 

Conforme já vimos no primeiro capítulo deste trabalho, as redes sociais 

da internet, em sua essência, não se distanciam da ideia de redes de convívio 

cotidiano. Elas evoluem organicamente seguindo a tendência natural de cada 

pessoa, que busca se aproximar e interagir com pessoas com quem sentem 

afinidades. (CHRISTAKIS; FOWLER, 2009, p.9) Além do fato de estarmos 

mediados por algoritmos que filtram o conteúdo ao qual temos acesso, existe 

também um “filtro individual” na forma como buscam o que vão acessar. 

 

 “Se você ficar só no seu feed, você está ali o tempo todo com o mesmo pessoal 

que veem os mesmos memes que você, falam as mesmas coisas que você, tem 

os mesmos interesses, então é uma bolha bem maior. Mas se você quiser saber 

sobre o assunto X, joga na pesquisa e vai estar um monte de gente falando sobre 

aquilo. E o acesso é fácil...” (Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 

“Tem um meme que é tipo assim, o cara fala para o outro: qual a forma da 

felicidade e como eu faço para viver mais leve? Não conversa e não discute 

política no Facebook. Mas e a situação de tal e tal? Você quer ter razão ou ser 

feliz? Eu sou muito assim, se eu fosse esquentar eu ia perder muita amizade, 

ficar muito mais puto com as notícias que eu vejo e tal. Então tento trabalhar 

isso, não que eu sou totalmente alheio as coisas de política, mas eu penso pra 

mim isso.” (Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 

 

4.5 A espiral do cinismo 3.0 

 

A análise desenvolvida até aqui contribuiu para nos aprofundarmos 

melhor nas diversas relações que estão se tecendo no mundo contemporâneo 
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quando se trata da política mediada por novas tecnologias. No caso dos jovens 

universitários da geração Z, vimos que os usos e apropriações dos memes não 

possuem um papel único. Memes para eles, têm sido utilizados muito mais como 

meios do que fins.  

Portanto, dizer que memes pioram ou melhoram a relação destes com a 

política seria uma visão determinista e equivocada. Embora a cada tempo e cada 

nova geração surjam novos paradigmas e tensões a serem resolvidos, propomos 

o abandono das visões tecnicistas, que creem que algum tipo de ferramenta seja 

capaz de impactar a sociedade de maneira unilateral. 

Se os memes, hoje, configuram a construção de um novo cenário político, o que 

há de diferente nele? 

 Como vimos no capítulo 1, a relação das sociedades atuais com os 

sistemas de governo democráticos e, consequentemente, com seus políticos, 

anda em crise há algumas décadas por diversas regiões do mundo. Luis Felipe 

Miguel (2002) se aprofunda no tema trazendo a hipótese de que a mídia teria um 

papel decisivo neste conflito. Afinal, seria a mídia, responsável por difundir uma 

imagem negativa dos agentes da esfera pública. 

 Com o foco sempre no valor-notícia, a imprensa estaria deteriorando a 

relação da sociedade civil com a política por conta dos enquadramentos 

priorizados por ela, sempre enfatizando escândalos políticos, trajetórias 

pessoais dos atores envolvidos e falta de interesse em traduzir os efeitos das 

tomadas de decisão política para uma realidade cotidiana e de linguagem 

acessível.  

Sob esta perspectiva, a desconfiança em relação à classe política 
remete ao fato de que ela é estruturalmente incapaz de cumprir 
os compromissos com seus constituintes, dados os vieses da 
representação política formal. Não se trata, assim, de uma elite 
política que piorou, ou de uma população que abriu os olhos 
quanto aos defeitos de seus governantes, mas de um processo 
histórico que evidenciou os limites da democracia eleitoral que 
temos. (LUIS FELIPE MIGUEL, p. 259. 2008) 
 

 Toda essa argumentação baseia-se principalmente na teoria de espiral 

do cinismo de Capella e Jamieson (1997). Considerando a mídia como elemento 

central na retroalimentação da disseminação do cinismo no contexto políticos. 

Os autores consideram cínicos aqueles que tendem a sustentar que o sistema 
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de tramas é corrupto, e que política nunca conseguira escapar do duelo entre 

interesses pessoais de cada um. (CAPELLA; JAMIESON, p.19, 1997). Desta 

forma, a política nunca conseguiria se desvencilhar da disputa de narrativas onde 

a preocupação em ganhar é sempre maior que a de governar. 

 No início deste projeto, tínhamos como hipótese a ideia de que memes, 

ao criar fluxos de conversa para além do que era gerado pela mídia tradicional 

pudesse criar brechas para novas visões sobre a política, vislumbrando assim a 

possibilidade de se reverter o sentimento cínico. No entanto, o que constatamos 

é que a descrença na política continua latente na sociedade, sobretudo nesta 

nova geração que se renova.  

 É interessante frisar que eles evitam se declarar como pessimistas, mas 

ninguém vê chances de melhora para um futuro próximo. Outro ponto é que eles 

não se sentem diretamente responsáveis pela mudança do atual quadro político 

do país. Como essa relação sempre foi difusa, não há uma sensação muito forte 

entre causa e consequência das ações deles para a reversão do cinismo. 

“Eu acredito que pode mudar, mas acho que não muda pelas pessoas por isso 

não me envolvo muito. Acredito que pode mudar pelas pessoas que gostem do 

assunto, querem fazer aquilo avançar, mas não acredito que sejam todas.” 

(Grupo 2, Unirio, 06/2017) 

 

“Grande parte dos memes que eu vi atualmente, eles não tinham 

necessariamente um teor ideológico de esquerda ou direita, é mais ou menos 

assim, tudo uma merda, tudo o caos. O Brasil é uma merda. E grande parte eu 

via que tem pensamento esquerda e direita compartilhando as mesmas coisas. 

Acho que nesse momento específico, grande parte dos memes foi isso... Para 

dizer que o Brasil é uma bagunça, Brasil é um caos e está tudo uma festa. E 

isso, de certa forma, provoca humor.” (Grupo 1, UFF, 04/2017) 
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Figura 12 – Meme utilizado para expressar a relação com a política 

Fonte: Acervo da autora 

 

 

“-Se a gente tivesse que classificar o quanto vocês estão descrentes em relação 

à política, pensando em 5 anos, acreditam em alguma mudança? Que memes 

usariam? 

- Boa noite e os créditos do JN subindo 

- 5 anos é muito pouco!  

- Para 10 anos já começa a mudar alguma coisa.  

- Acho que essa pergunta não sei opinar.  

- Também não... “(Grupo 3, UFF, 04/2018) 

 

Respostas como essas evidenciam que os novos circuitos 

comunicacionais – embora possibilitem as novas dinâmicas e demonstrem 

potencial para uma maior pluralidade de vozes a sensação de ingovernabilidade 

do país permanece. Dentro desse cenário os meme não revertem nem 

necessariamente potencializam a espiral do cinismo, apenas refletem muitas das 

sensações às quais os jovens destas gerações se veem sentindo de maneira 

coletiva. 

 A alta propagabilidade nos memes também nos evidencia que o fato da 

política “estar em todo lugar”, não existe mais um lugar, uma hora ou um 

momento acordado para se debater política. Espaços como as ágoras gregas ou 

os cafés propícios aos debates idealizados na esfera pública de Habermas não 

fazem mais parte de um mundo onde as fronteiras entre público e privado não 

se opõem mais. 
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 Talvez seja um momento importante para retomarmos um o debate 

sobre o alargamento do conceito de esfera pública de maneira que se criem 

espaços propícios ao diálogo e à troca de informações sem cairmos na espiral 

do cinismo. Como é na esfera da identidade que estamos nos manifestando, são 

essas narrativas que os memes estão propagando. É interessante observar que 

há uma forte assimetria na forma como disseminamos memes. Ora falamos da 

política de forma questionadora, mas reforçando a oposição ao outro. Ora 

colocamos todos “no mesmo time”, mas perdemos a fé de que as coisas possam 

tomar um novo rumo. 

 

4.6 Uma análise das relações 

 

Além das conversas realizadas com os participantes dos grupos 

universitários também pedimos que eles nos mandassem os memes que citaram 

ao longo da discussão ou memes que compartilhariam nas suas plataformas 

digitais em situações cotidianas para falar de política.  Desta forma, foi possível 

complementar a análise com mais uma camada de conteúdo e buscar conexões 

entre os depoimentos registrados e o material coletado. 

O que foi possível concluir que os memes estão sempre marcando uma 

posição identitária e confirmando alguma crença em relação ao cenário político 

do momento. Nas questões de identidade eles podem de direcionar para uma 

afirmação individual ou em relação a um grupo, já na crença eles podem gerar 

gatilhos de apatia ou de engajamento e ação. 

Podemos entender melhor esta análise a partir de um diagrama que 

criamos muita mais pela intenção de evidenciar as relações e tensões evidente 

percebidas com os memes circulados na política do que propor uma taxonomia 

em si. Como partimos dos estudos de recepção e de um viés antropológico a 

forma como entendemos os memes aqui se dá a partir das situações de uso 

mais do que por suas formas ou estruturas. 
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Tabela 12 – Diagrama Memes 

 

Fonte: Criado pela autora. 

O diagrama de relações criado por nós contextualiza as relações entre os jovens 

da geração Z e os memes de política a partir de dois eixos: identidade e reações 

acionadas com seu conteúdo.  

 

Memes expressivos: São os memes mais utilizados para demarcar uma 

opinião, sensação ou sentimento pessoal em relação a algum acontecimento do 

momento. São utilizados quando a necessidade de expressar algo que não é 

facilmente verbalizado é maior do que a ideia de reforçar o pertencimento em um 

grupo, por isso podemos relacionar estes memes à questão da afecção. Eles 

podem expressar tanto uma situação de descrença na política e apatia quanto 

como manifestar um forte desejo de ação, provocação ou questionamento do 

status quo. Muitas vezes, os memes expressivos já ficam arquivados no celular 

dos jovens para que sejam acionados no momento em que acharem necessário. 

Por isso é um meme que está mais relacionado com a temporalidade individual 

de cada um do que um acontecimento de notoriedade coletiva. 
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Figura 13 – Meme expressivo 

Fonte: Acervo da autora 

 

 “Tem meme reflete muito o que eu quero expressar. Tem momentos que tem 

muita coisa acontecendo que fica tão mais fácil fazer um meme e não ler 

textão...Ou você manda um meme Nazaré confusa...”(Grupo I, UFF, 04/2017) 

 

Figura 14 - Exemplos de memes que poderiam ser identificados como 

expressivos 
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Fonte: Acervo da autora 

 

Memes ideológicos: São memes utilizados em um contexto em que o conteúdo 

que algum conteúdo ideológico ou opinião sobre algo polêmico fica implícito na 

mensagem. Por isso, são memes que incitam algum questionamento, 

provocação ou ação a partir da afirmação da identidade coletiva. Ao mesmo 

tempo que reforçam o sentimento de pertencimento de um indivíduo em um 

grupo, também costumam demarcar alguma posição de confrontou ou rivalidade 

com algum grupo ou alguém de visões diferentes. Este tipo de meme quando 

compartilhado para um grupo homogêneo reforça a identidade e conexão de um 

deste mas quando postado em plataformas onde se encontram pessoas de 

visões ideológicas distintas costuma ser uma fagulha que incita debates ou 

discussões. 
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Figura 15 -  Post de cunho ideológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Print retirado do perfil de participante do grupo 2 

 

 

“Algum comentário político fez debater com alguém? 

- Depende da pessoa, último debate foi ontem, um amigo meu comentou uma 

coisa muito pelego.  

- Eu vi o seu amigo respondendo ontem... 

- Postei um meme falando que o NY Time é um jornal petista pois tinha um meme 

falando isso, e o cara falando que é notória a presença da Dilma, de politicagem 

esquerdista, mas foi mais pela ironia. Não me dei ao trabalho de discutir com ele. 

Ele é crítico de cinema e eu tenho mais coisa para fazer na vida. “ (Grupo 2, 

Unirio, 06/2018) 
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Figura 16 - Exemplos de memes que poderiam ser identificados como 

ideológicos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora 
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Memes cínicos: São memes que potencializam a ideia de espiral do cinismo 

(CAPELLA E JAMIESON, 1997) ao transmitir narrativas ou ideias que reforçam 

o sentimento de perda de “ingovernabilidade” da política, trazendo um humor 

paradoxal, pois ao mesmo tempo que despressuriza a atmosfera de tensão 

também reforça a apatia coletiva. A questão interessante dos memes cínicos é 

que eles reforçam a noção de coletividade rompendo a ideia de rivalidade entre 

grupos que costumam debater.  Ele torna-se um ponto de convergência de afeto 

que bota todos “do mesmo lado”. Por isso, trata-se de um tipo de meme de alta 

propagabilidade, capaz de transitar por grupos heterogêneos. O conflito que ele 

cria não é entre pessoas ou grupos identitários/ ideológicos mas sim entre a 

sociedade civil e as instituições políticas. 

“Um que foi interessante pra mim foi um áudio que era um cara falando: gente, 

Temer não renunciou e a gente tem que agradecer que ele não vai renunciar e 

acabou. Se fosse Dilma ia dizer assim: eu fui, mas na verdade não fui porque 

fiquei no coração de vocês. Quando você fica vai um pouco, mas é uma forma 

de partida e por isso queria me despedir e um beijo e pronto. Daí eu mandei esse 

para o meu pai, era um que não ia ter briga, porque todo mundo concorda que 

Dilma falava maluquice, e até quem votava em Dilma sabia disso. Foi um meme 

que não deu briga, eu dei risada com o meu pai num momento de desgraça e 

tão difícil da gente, mas sem criar confusão. Porque eu sabia se mandasse 

algum de Moro ia dar confusão. Eu e o meu pai a gente já concluiu uma história 

que não da para brigar mais, já brigamos muito.” (Grupo 1, UFF, 04/2017)  

 

 

Figura 17 - Exemplos de memes que poderiam ser identificados como cínicos 
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Fonte: Acervo da autora 

 

4.6.1 O que os memes revelam 

 

Mais do que uma possiblidade de encontrar um viés de classificação para 

os memes coletados com os jovens universitários que participaram do estudo é 

a reflexão sobre o nosso cenário político que eles nos permitem enxergar. O 

primeiro ponto é que vimos que para esta geração, mais do que as anteriores os 

memes já configuram como um tipo próprio de linguagem que traz tanto uma 

estética e experiência que comunicam afetos (SODRÉ, 2006; SAFATLE 2015) e 

ajudam na forma como expressam suas subjetividades em rede. 

Como eles mesmos dizem, os memes são como um idioma para esta 

geração, algo que traduz não apenas pensamentos, mas que também transmite 

sentimentos no rápido ritmo com que trocam informação. Como isso faz parte do 

cotidiano e da forma como se expressam, memes atravessam fronteiras ao 

remixar os mais diversos tipos de assuntos. E sendo a política parte da vida e 

parte do cotidiano, seria inevitável impedir que os memes se proliferam nas 

questões políticas. Porém, fica bem claro o que potencializa o poder de 
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comunicação dos memes é essa capacidade de atravessar por fronteiras pouco 

delimitadas entre o que é público ou privado, opinião ou debate. 

Pensando nos memes que acionam questões de identidade coletiva há 

um contraponto que fica muito claro. Por mais que memes de política estejam 

espalhados por toda a esfera conversacional (LEMOS;2009), não há um espaço, 

seja físico ou ideológico, claramente delimitado para o exercício de um diálogo 

político que proporcione uma relação empática em pensamentos divergentes. 

Pois todos os memes revelam identidades construídas reforçadas por relações 

de oposição. 

 

Tabela 13 – Diagrama Memes II

 

Fonte: Diagrama criado pela autora 
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Figura 18 – TIPOS DE MEMES A PARTIR DAS RELAÇÕES 

Meme expressivo 
Relação implícita: 

“eu x o outro” 

Meme ideológico 
Relação implícita: 

“meu grupo x outro grupo” 

Meme cínico 
Relação implícita: 

“sociedade x 
políticos” 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

Se por um lado os memes ideológicos demonstram a capacidade desta 

geração problematizar e levantar diversas questões importantes da pauta 

política no Brasil, eles também trazem implícito em seu conteúdo uma forte 

relação de oposição e provocação com grupos de posicionamentos ideológicos 

diferentes. Por isso costumam ser compartilhados entre pessoas de pensamento 

semelhantes para reforçarem a conexão do grupo ou postado em debates que 

mais funcionam como um duelo virtual onde só há sempre um lado vencedor. 

 Já os memes cínicos conseguem atravessar ainda mais fronteiras, sendo 

compartilhados por pessoas de diferentes posições e colocando “todos no 

mesmo lado”. No entanto, por reforçarem a descrença na política também 

reduzem a importância de se debater e dialogar sobre o tema com aqueles que 

pensam diferente, pois ela sempre retorna a ideia de que política é uma arena 

onde cada um disputa em causa própria.  

Parar Shifman (2013) enquanto alguns memes políticos são moldados de 

maneira humorística, outros são extremamente sérios. O que confirma os dois 

eixos que utilizamos em nossa proposta.  

 
Desde os anos 50, Elihu Katz e Paul Lazarsfeld mostraram que 
as pessoas ouvem o que seus vizinhos, familiares e membros 
da comunidade têm a dizer sobre política. Eles descobriram que 
a influência pessoal é um aspecto essencial da persuasão - 
provavelmente mais importante do que as mensagens na mídia. 
(SHIFMAN, 2013, p, 233) 
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   De fato, relacionamos o meme sempre com identidade porque ele é 

sempre uma ponte entre o que pode ser pessoal e o que pode ser político, 

representando desta forma, um novo caminho para debatermos e dialogarmos. 

No entanto, no modo como hoje vem sendo apropriado acaba gerando uma 

sobreposição de narrativas que ainda não contribui para crença nas 

transformações políticas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
Foi o melhor dos tempos, foi o pior dos tempos.  

Foi a idade da sabedoria, foi a idade da tolice.  
Foi a época da fé, foi a época da incredulidade.  

Foi a estação da luz, foi a estação das trevas.  
Foi a primavera da esperança, foi o inverno do desespero.  

Tínhamos tudo diante de nós, não havia nada antes de nós.  
Todos íamos direto para o céu, todos íamos direto para o outro lado. 

Charles Dickens - A Tale of Two Cities(1859) 

 

Uma coisa é certa, o mundo nunca parou de se transformar. Em diferentes 

ritmos e décadas, sempre vivemos em sociedade, fazendo novas descobertas e 

nos adaptando às consequências delas. Diante disso, é difícil driblarmos as 

sensações contraditórias que cada transformação oferece. As invenções 

tecnológicas, por exemplo, quase sempre surgiram da demanda de algum um 

problema, de um determinado grupo de indivíduos buscando melhorar sua vida, 

mas isso nem sempre contemplou a todos e muitas vezes também trouxeram 

consigo alguns efeitos colaterais. 

Desde a criação da internet, a sociedade se vê diante de uma nova 

relação com o espaço, o tempo e as possibilidades de expressar sua 

subjetividade. Podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, podemos 

fragmentar nossa existência em pedaços e temos cada vez mais possibilidades 

de entrar em contato com ideias e valores que antes pareciam distantes. Com 

tantas rupturas, não nos surpreende que a internet em seus primórdios tenha 

dividido o mundo em opiniões tão radicais. 

De um lado romantizada por entusiastas com Lévy (2002), de outro, alvo 

de críticos como Umberto(2015) Eco e Wolton(2003) vivenciamos os primeiros 

momentos desse advento tecnológico ora como algo extraordinário, ora como 

uma ameaça espantosa. Hoje, com acesso cada vez mais democratizado, já foi 

possível perceber melhoras e desafios que a vida em rede conectada propiciou 

para a vida cotidiana. 

Por um lado, ganhamos espaço para novas vozes e questionamentos, por 

outro, diante de uma avalanche informacional, fica cada vez mais difícil sabe em 

quem e no que confiar. Os jovens que aqui entendemos como Z, são a primeira 
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geração que cresce já familiarizada com esse universo. Por isso, a forma como 

enxergam o mundo reflete muito dessa nova estrutura comunicacional que se 

desenhou nos últimos anos. Assimilam as novas tecnologias de maneira mais 

orgânica, mas além disso, trazem para seu cotidiano a capacidade de transitar 

entre territórios híbridos. Estão sempre entre o online e o offline, o global e o 

local, os direitos e os deveres, a razão e o afeto. É claro que não se pode assumir 

que todos têm iguais oportunidades de acesso ao mundo cibernético devido às 

diferenças socioeconômicas. 

Porém, grande parte deles já está inserida em um novo quadro 

comportamental. É importante ressaltar que grande um diferencial destes jovens 

em relação às outras gerações não é o fato de estarem quase sempre 

conectados ou com um smartphone na mão, pois isso já algo vivido por pessoas 

de diferentes idades em diversas partes do mundo. O diferencial aqui é a 

facilidade com que transitam por narrativas não-lineares. As coisas acontecem 

em simultaneidade e diante da fluidez dos acontecimentos é que eles expressam 

o que são e como pensam, crescer no âmbito das redes sociais é ter uma 

espécie de audiência sempre disponível. É também, ser expectador da vida 

alheia ao mesmo tempo. 

Não é à toa que os jovens deste tempo consideram os memes como um 

dialeto próprio. Afinal, constatamos com este trabalho que esses mecanismos 

dão conta de cumprir a função mais básica da informação: levar uma mensagem 

de um ponto a outro, de uma pessoa para outra, de um grupo para o outro -  

justamente no tempo e no formato que esta era demanda. E quando falamos de 

comunicação não falamos apenas do pensamento, da ordem de ideias que se 

organiza em suas cabeças. Falamos também de expressividade, daquilo que se 

pulsa, que se sente antes mesmo de palavras tomarem forma em nossa 

consciência. 

Como pontuado por Shifman (2013) e Jenkins (2009, 2013), ao passo que 

vemos o desenvolvimento da internet caminhar para a convergência das mídias, 

o meme se torna uma língua universal que transita por todas elas. E o que isso 

tem de transformador não é a possibilidade de se convergir aparelhos. A 

convergência ocorre dentro dos cérebros humanos, uma forma de resposta ao 



157 

 

cenário comunicacional que vivemos. Os memes são resultados de uma 

convergência das mentes. Quando o conteúdo desliza de um meio a outro, 

memes se tornam mais relevantes do que nunca tanto na vida cotidiana como 

no cenário acadêmico. 

Sobretudo, nas mãos dos nativos digitais da geração Z são muito mais 

que a cultura trash da internet, ferramentas marqueteiras de comunicação ou 

imagens de piada do mundo digital. São uma potente forma de comunicação do 

nosso tempo, capaz de driblar a avalanche informacional para dar conta de uma 

necessidade que acompanha os humanos desde os primórdios de sua história – 

se conectar com o outro, se sentir parte de um grupo, e marcar posição no 

mundo. Isso não quer dizer que melhorem ou piorem determinado cenário. 

Por haver mais informações circulando do que já houve em qualquer 

época da história, há mais fatos, opiniões e repercussões sobre qualquer 

assunto, muito mais do que alguém   possa   guardar na cabeça. E esses 

assuntos se cruzam em diferentes contextos e se convertem em um incentivo 

extra para que conversemos entre nós sobre tudo que nos afeta no cotidiano. 

Nesse cenário, a política surge de forma orgânica, mesmo que racionalmente 

seja um assunto evitado. Essas conversas são fragmentadas e geram um 

burburinho que retroalimentam o processo. 

Defendemos aqui a necessidade de tratar o espaço e suas redes de 

convívio enquanto uma esfera conversacional porque nele emergem diariamente 

diversas narrativas, posts, textos e imagens que recriam no ambiente virtual o 

velho desejo de comunicação do homem. Porém, há ainda um desafio nesse 

novo fluxo, pois com as fronteiras não mais delimitadas, a intimidade se torna 

parte do espaço público e as opiniões pessoais se tornam debate. 

Um ponto de atenção importante a ser ressaltado é que ao mesmo tempo 

em que se cria um ambiente fértil para conversa, isso não garante um diálogo, 

onde ambas as partes se falam de forma empática. O ponto frágil que se 

constata aqui é que diante destes espaços indefinidos e fluídos a relação dos 

jovens com a política anda deteriorada. O conceito de individualização das 

referências que Augé (1999) usa para descrever a supermodernidade se 

enquadra bastante como um efeito de todo esse novo fluxo. Como a lógica do 
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tempo cronológico não consegue mais criar sentido nas narrativas do mundo, o 

indivíduo usa suas próprias experiências, visões e interpretações para entender 

o que lhe acontece. 

Desta forma, as discussões políticas estão sempre pouco caracterizadas 

como políticas e incorporadas às questões de identidades. Jovens Z se veem 

mais alheios à política, distanciando-se das noções de direitos e deveres e das 

possibilidades de protagonizar conquistas políticas. A partir das declarações que 

ouvimos nos grupos focais, ficou evidente que eles mesmos não conseguem 

distinguir o momento em que estão tratando de assuntos pessoais ou públicos, 

de política ou de identidade.  

Uma das nossas hipóteses iniciais era verificar se os memes, por criarem 

novas narrativas e trocas seriam capazes de reverter a situação de apatia política 

na qual se encontram muitas sociedades. Desta forma, eles abririam uma nova 

brecha para se repensar a participação política dos jovens no país. 

O que vimos é que por um lado, eles despertam sim uma vontade de ação, 

onde buscam entender quem são e encontrar a sensação de pertencimento e 

propósito em relação a um grupo. Não é à toa que existem tantos jovens 

militando em rede. Mas por outro estes, se perdem em um fluxo contínuo onde 

não espaços claros para a o diálogo. Somado a isso, há também os memes que 

despertam um sentimento compartilhado de apatia. Até porque, as novas redes 

dissolvem hierarquias por um lado, mas não eliminam o discurso hegemônico e 

suas relações de poder. 

Cria-se então um cenário paradoxal para os jovens. De um lado a vontade 

de participação na vida coletiva, na busca por direitos e militância, onde se 

manifesta sempre marcado oposição aos grupos de posicionamentos 

ideológicos diferentes. Por outro lado, acham difícil reverter o cenário da política, 

com tantos escândalos políticos e narrativas de ingovernabilidade da democracia 

sendo reforçadas não apenas na grande mídia, mas agora também nos memes. 

Sendo bom ou ruim, é sob este contexto que construiremos o futuro. O 

comportamento da geração Z é uma amostra interessante do que podemos 

vislumbrar para nossos próximos desafios.  Muitos dos estudos acadêmicos 
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debatem sobre o quanto a democratização da internet permitiu um despertar 

cívico dos jovens, promovendo suas capacidades políticas da dissidência 

organizada. E há vários trabalhos interessantes sobre o tema em outros 

trabalhos. Porém, o que sugerimos aqui é dar um passinho adiante em outro tipo 

de discussão. O olhar aprofundado para os memes que circulam nas temáticas 

da política nos abrem os olhos para outras indagações. 

Antes de debater a efetividade das ferramentas digitais na política, não 

seria este um momento de resgatar o debate sobre o que entendemos como 

política? Para onde transferimos as discussões que um dia fora da esfera 

pública? Como estamos nos permitindo ao diálogo? Como dialogar sobre política 

compreendendo que ela também atravessa questões de identidade e aciona 

gatilhos do afeto? Talvez essas sejam pequenas perguntas que ainda parecem 

muito complexas de serem respondidas, mas que se fazem necessárias no 

cenário contemporâneo. 

Ao passo que este trabalho nasceu da inquietação de se entender qual 

seria o impacto dos memes no cenário da política brasileira, ao longo de nossa 

caminhada, o que aprendemos, de forma quase irônica, é que a chave de nossas 

descobertas estaria no caminho inverso: entender o impacto da política sob os 

memes. Isso porque mensurar impacto de algo nos joga para a recorrente 

armadilha de tentar classificar os fenômenos como algo bom ou ruim para nossa 

sociedade. E isso seria é cair numa discussão que nos traria poucas 

contribuições práticas.  

A discussão não pode ser em sobre o fato de memes serem bons ou ruins 

para a democracia. Afinal, não como há como frear os memes. E se eles existem 

e se proliferam a cada dia, atravessando sempre questões do tema, eles 

demonstram que as pessoas têm a necessidade de falar e de expressar sobre 

política, mesmo que não haja uma “boa relação” com ela. Eles são como a parte 

visível de um iceberg. Olhar para eles é como um investigar os sintomas de um 

quadro de saúde de um paciente instável e de diagnóstico complexo: a relação 

dos jovens com a política brasileira. 

De modo geral, agindo no modo de identidade coletiva os memes 

parecem reafirmar a ideia de uma crise dos modelos representativos, na qual 
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tanto a política como muitas outras instituições tradicionais sempre esteve 

inseridas. Tanto o humor quanto a capacidade crítica que eles evidenciam 

somados à avalanche informacional ao qual vivemos acabam por reforçar a 

dinâmica da espiral do cinismo de Capella e Jamieson (1997). Narrativas 

produzidos por essas instâncias refletem nos memes, acima de tudo, descrença 

e disputa de interesses. 

Essa linguagem e seus discursos não acabam com a relevância e 

influência dos meios de comunicação de massa, mas criam brechas e espaços 

para a articulação de novos movimentos. Discutir o quanto memes podem 

ocasionar medidas deliberativas torna-se uma discussão cheia de pontos cegos 

se ainda não possuímos espaços e finalidades delimitadas para o exercício da 

política entre os jovens.  Este é o momento de pensarmos em como resgatar o 

diálogo que se converte em novas ações. Já vimos que os memes permitem o 

encontro de pessoas, valores e ideias que antes dele jamais foram possíveis, 

resta saber como convertê-los em participação e não duelo político. 
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ANEXOS 

 

Pesquisa exploratória 

Projeto de dissertação de mestrado 

Questionário – Bloco 1 

 

Objetivos da pesquisa:  

Levantar dados para a investigação do papel dos memes nas narrativas sobre 

política na internet 

 

Público-alvo:  

Geração Y; idade 18 a 35 anos; classes A/B/C;.  

 

Parte 1: perguntas perfil & filtro 

A1) Sexo:  

(     ) Masculino   (     ) Feminino 

 

A2) Faixa etária:  

(     ) Até 17 anos (Encerrar)  (     ) 25 a 30 anos    

  

(     ) 18 a 24 anos   (     ) 30 a 35 anos                (    )Mais de 35 

(encerrar)   

 

A3) Sobre os itens abaixo, quantos têm na sua casa?  

 

POSSE DE BENS NÃO T E M  (Q U A N T I D A D E) 

 TEM 1 2 3 4 ou + 

Banheiro      

Empregado mensalista 

     

Automóvel      

Computador      
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Máquina de lavar louça      

Geladeira      

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex)   

   

Lava roupa      

DVD      

Micro ondas      

Moto      

Secadora de roupa (aparelho independente ou máquina de lavar roupa com esta 

função)      

 

 

A4) Quais os serviços públicos abaixo estão disponíveis em sua casa?  

(     ) Água encanada  (     ) Rua pavimentada (     ) Nenhum dos 

dois 

 

 

A5) Qual o seu grau de escolaridade? Qual o grau de escolaridade do chefe de 

família (referência em sua residência)?  

 

GRAU DE INSTRUÇÃO  ENTREVISTADO CHEFE DA FAMÍLIA 

Analfabeto / Fundamental I incompleto (     ) (ENCERRAR)  (     ) 

Fundamental I completo / Fundamental II 

incompleto (     ) (ENCERRAR)  (     ) 

Fundamental completo/Médio 

incompleto (     ) (ENCERRAR)  (     ) 

Médio completo/Superior incompleto (     )  (     ) 

Superior completo (     )  (     ) 

 

 

 

A6) Qual a sua renda média e de sua família? 
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 Pessoal Familiar 

Mais de R$ 14.480 (     ) (     ) 

Entre R$ 7.241 e R$ 14.480 (     ) (     ) 

Entre R$ 3.621 e R$ 7.240 (     ) (     ) 

Entre R$ 1.449 e R$ 3.620 (     ) (     ) 

Entre R$ 725 e R$ 1.448 (     ) (     ) 

Até R$ 724 (     )  (     ) 

Sem renda (     ) (     ) 

Não quis responder / não sabe (     ) (     ) 

 

 

 

A7) Região em que mora: 

Lista de Estados 

 

A8) Em que cidade você mora? 

(     ) Capital  (      ) Região metropolitana  (     ) Interior 

 

A9) Sua formação profissional corresponde à que área: 

 

Ciências humanas 

Ciências exatas 

Ciências biológicas 

Artes 

Esportes 

Nenhuma 

 

Parte 2: MEMES 

 

Partindo da ideia de que memes sejam figuras que viralizam na internet com 

imagens e legendas e que fazem referências à temas da atualidades  como os 

exemplos abaixo responda as pergunta a seguir: 
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B1) Você já compartilhou um meme em algum tipo de rede social 

Sim  

Não 

 

B1.1)(para quem respondeu sim) Para que você compartilhe um meme em sua 

rede social é preciso que: ( marque quantas for necessária) 

O conteúdo do meme seja engraçado 

O conteúdo do meme seja polêmico 

O conteúdo do meme  traduza sua opinião sobre algo 

O conteúdo do meme  seja de sua autoria 

O conteúdo do meme  seja feito por alguém que você conhece 

O conteúdo do meme atraia bastante repercussão para a sua página 

O meme seja bonito 

Outro:___________________ 

 

B1.2) Onde você costuma compartilhar memes (Marque quantos achar 

necessário) 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Pinterest 

Tumblr 

E-mail 

Conversas ou grupos de whatsapp 

 

B2) Você curte alguma página ou segue algum perfil específico para acompanhar 

memes? 

Sim, memes de assuntos variados 

Sim, memes de um tema específico 

Não 
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B2.1) (para quem respondeu sim) Cite algumas:__________ 

 

       

B3) Você costuma curtir (dar likes) ou comentar em  memes postado por alguém 

que você conhece em  suas redes sociais (twitter, facebook ou instagram)? 

Sim, curto/comento sempre e marco amigos que podem gostar também 

Sim, curto/comento sempre  

Sim, curto/comento às vezes  

Não, nunca curto nem comento nesse tipo de post 

 

B3.1) (para quem respondeu sim) Que tipo de memes você costuma 

curtir?(Marque quantas opções achar necessária) 

 

Memes que satirizam situações do meu dia-a-dia 

Memes que satirizam situações da minha vida afetiva 

Memes que fazem referências às piadas do momento 

Memes que fazem referência à questões políticas 

Memes que fazem referências ao mundo dos esportes  

Memes que fazem referência a questões sociais (preconceito, luta por direitos, 

causas ambientais, etc) 

Outros______________ 

 

B3.1) (para quem respondeu não) Por que você não curte esse tipo de conteúdo?  

Não acho interessante 

Não costumo entender o que dizem 

Não acho confiável 

Não combina com meu estilo de linguagem 

Sempre causam polêmica 

Outro:_________ 

 

 

B4) Você já produziu e postou algum meme?  
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Sim 

Não 

Não, mas faria se soubesse como 

 

B4.1)Que tipo de meme você já fez? (ENCERRAR NESSA PERGUNTA) 

 

Memes com piadas internas do meu grupo de convívio 

Memes que satirizam situações do dia-a-dia 

Memes que satirizam situações da minha vida afetiva 

Memes que fazem referências às piadas do momento 

Memes que fazem referência à questões políticas 

Memes que fazem referências ao mundo dos esportes  

Memes que fazem referência a questões sociais (preconceito, luta por direitos, 

causas ambientais, etc) 

 

MEMES E POLÍTICA (continuar só com os que responderam que curtem memes 

de política na 3.1) 

 

Agora, pensando somente em memes relacionados à política 

 

C1) Que tipos de memes de política você costuma curtir/comentar/postar? 

(Marque quantas acha necessário) 

Os que traduzem minhas opiniões políticas 

Os que satirizam os acontecimentos e políticos 

Os que questionam alguns acontecimentos 

Os que questionam a cobertura da mídia em relação à política 

Memes que colocam políticos como personagens 

Qualquer um que eu ache engraçado 

Outros: 

 

C2)Você já  ficou sabendo de alguma notícia (que ainda não sabia) sobre política 

através de meme? 
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Sim  

Não 

 

C3) Você já debateu política com alguém por causa de um meme postado ou 

comentário feito nesse tipo de post? 

Sim 

Não 

 

C4)Você acessou a internet com a intenção de ver de memes da temática política 

alguma vez? 

Sim 

Não 

 

C5) Em que plataforma você costuma interagir com memes da temática política? 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

Pinterest 

Tumblr 

Whats app 

 

C6) Você já pesquisou a fonte de algum meme de política que postou, comentou 

ou curtiu? 

Sim 

Não 

 

C7)Você acha que é possível saber o posicionamento político das pessoas 

através dos memes de política que elas postam? 

Sim, eles costumam evidenciar uma posição 

Não, não se pode levar memes a sério 

Não sei responder 
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C8) Você já deixou de seguir a timeline de alguma personalidade/página famosa 

por causa de seus posts de meme de cunho político? 

Sim, não me interessa conteúdos de políticas vindo de personalidades 

Sim, por ter opiniões divergentes da minha 

Sim, por postar conteúdos ofensivos 

Sim, por outro motivo 

Não 

 

C9) Você já deixou de seguir a timeline ou desfez a amizade no facebook  por 

ter postado memes do tema política que te desagradassem? 

Sim, não me interessa conteúdos de políticas vindo de amigos 

Sim, por ter opiniões divergentes da minha 

Sim, por postar conteúdos ofensivos 

Sim, por outro motivo 

Não 

 

C10) Pergunta aberta: 

Que páginas ou personalidades que postam memes de política você costuma 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

Grupos Focais 

GRUPO FOCAL 1 – UFF – 04/2017 (49m) 

 

Moderadora – Marina 

Transcrito por – Rita Soliaman 

 

Explica o que é grupo focal, mostra o funcionamento da gravação. Antes 

de falar dos memes quero falar um pouco de política, de 1 a 5 qual o grau 

de interesse de vocês nesse assunto? 

- 3 (12) 

- 4 (5) 

- A gente tem interesse, mas é tanta coisa que não da para entender direito.  

- 5 (2) 

- 2 (1) 

 

Existe algum lugar próprio para falar de política  e um lugar para não falar? 

- Política hoje em dia está presente em qualquer espaço, pelo menos nesse 

momento. Pelo menos onde eu vou em família, entre amigos, na faculdade, no 

trabalho está muito presente.  

 

Vocês falam mais de política com amigo, alguém da idade de vocês ou de 

todas as idades? 

- Mais da minha idade 

- Com todo mundo.  

- Antes um ano atrás eu tentava falar com a minha família e tal, e agora desisti 

falar com a minha família, os mais velhos quando começam a falar de alguma 

coisa ou Bolsonaro que eu não concordo eu não debato mais, eu fiz muito 

esforço e não deu certo. Hoje eu tento falar com os mais jovens e não forçar 

tanto com os mais velhos.  

- É mais fácil falar com os mais jovens mesmo que seja contrário do que você 

está pensando, outras gerações mais antigas o debate é muito maior.  
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- Acho que todo mundo está meio de saco cheio de falar, mas hoje em dia falar 

de política só querem ganhar o debate e não entender o outro.  

- Qualquer um que esteja a fim eu levo papo com os mais velhos, não quero 

fazer minha ideia prevalecer, mas tento entender o que eles estão falando e falo 

também o que eu penso, mas não tem stress. Bolsonito eu discuto com ele e 

tudo bem.  

 

Então é mais fácil debater com alguém da sua idade mesmo que ela pense 

diferente de você do que uma pessoa mais velha, e acham que o problema 

maior é pela idade do que pela ideologia política? 

- Eu acho que sim.  

- Eu acho o contrário, eu trabalho e converso com as pessoas mais velhas, os 

mais jovens é um imediatismo muito grande e tem uma bagagem menor, é bem 

diferente falar com uma pessoa mais velha que é mais calma e mais serena e 

analisa melhor as coisas.  

- Mesmo no trabalho muda bastante isso, você não pode não querer falar isso 

com as pessoas, tem que debater na boa. A nossa geração acha muito que sabe 

as coisas, mas o cara sabe também porque tem mais tempo de vida.  

- Meus amigos da minha idade é tudo Bolsonaro, não acho que por ser mais 

velha é mais conservadora, hoje tem muita gente mais nova principalmente 

homens mais novos que são extremamente conservadores, e a galera mais 

velha que eu conheço gosta de conversar porque foi de movimento estudantil 

antigamente, sindicato, partido essa galera é bem interessante saber das 

experiências deles.  

 

Então ser conservador ou não, esquerda ou direita não tem nada a ver com 

idade, tem a ver com postura e visão de mundo de cada um.  

- Eu acho que sim 

- Pelo menos política com as pessoas mais velhas eles viram e falam assim: cara 

você tem 19 anos fica quieto e não sabe o que está falando. As pessoas me 

recebiam muito dessa forma e desisti, quer falar fala, mas eu estou ali e vou ouvir 

e deixo claro a minha opinião.  
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Se a gente tivesse que pensar no cenário político hoje do Brasil qual o 

sentimento de vocês em relação a isso? 

Posso fazer uma pergunta que me ocorreu com essa coisa geracional? 

Vocês falaram alguns de vocês que tem muita dificuldade de conversar 

com pessoas de outras gerações, será que isso tem a ver com relações 

familiares, com questões de conversar com pessoas de gerações mais 

velhas que são parentes? Essas conversas de política quando há 

discordância dentro da família ou com pessoas próximas acaba sendo uma 

coisa emocionalmente mais desgastante? Será que tem um pouco a ver 

isso também? Tipo, se fosse, por exemplo, uma pessoa mais velha e não é 

o seu parente e não tem relação familiar será que ficaria um pouco menos 

tenso? Será que essa tensão geracional tem a ver com a coisa meio 

familiar? 

- Acho que tem com o meu irmão também. Na minha família meu pai é professor 

e o irmão dele é empresário e eles são totalmente diferentes em relação a 

política, meu pai é muito mais aberto para algumas coisas e o meu tio não. Meu 

tio gosta de outras coisas.  

- Eu acho que depende muito da forma que você fala, a forma que você fala com 

alguém da sua idade não é a forma que você vai falar com um senhor de 60 anos 

que são pessoas diferentes, as vezes a pessoa quer chegar e colocar a sua 

verdade e gera atrito. Eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, 

mas eu aprendi a conversar com eles respeitando a opinião deles e eles gostam 

de falar. Mas se chegar com aquela coisa que é certa eles vão falar: você tem 

19 anos o que você sabe? É muito a forma que você se porta, como você fala 

com eles.  

- Acho que justamente é isso que é mais trabalhoso, não que seja ruim falar com 

o mais velho. Acho muito importante e bom saber a opinião dos mais velhos.  

 

Quem é que consegue identificar que tem visões diferentes dos pais, avós, 

de pessoas que moram na sua casa? Quem consegue identificar ideologias 

diferentes, meu voto é diferente dos votos dos meus pais? 
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(Maioria) Sim 

 

 

 

Então vocês já tem que lidar no dia a dia o exercício de pensar diferente.  

- Meu pai não gosta de política. Eu vejo que minha mãe por mais que eu converso 

com ela dai ela fala que é tudo igual e não tem motivo para tentar entender e 

mudar as coisas, ela acha que qualquer um vai dar a mesma coisa e não vai 

resolver mais. Tem muito isso na minha família.  

 

E você não, você quer discutir? 

- Sim, ela não sabia em quem votar eu meio que acabei induzindo ela votar na 

pessoa que eu votaria. Mas se eu falar numa conversa disso com ela não saberia 

me responder também.  

- Eu fiz minha mãe votar no meu candidato, agora o meu pai o voto dele é lei e 

pronto.  

 

A maioria tem votos diferentes da sua família, então a formação política de 

vocês não vem só de casa, vocês estão tendo informações e tendo 

informações políticas de outros lugares. Da onde está vindo essa base 

política de vocês? É dos amigos, faculdade, notícia de jornal? 

- Internet 

- Amigos e internet que a gente lê o dia inteiro.  

- Muita coisa vem pelo Facebook.  

- Pra mim é muito da escola, da faculdade. Existe um momento que foi um divisor 

de águas, o ensino médio e a faculdade que é uma outra visão.  

- Tem uma diferença muito grande quando você entra na faculdade e influencia 

muito na sua opinião política.  

- O pessoal da Engenharia é diferente do pessoal do Direito, eu vejo o pessoal 

do Serviço Social também bem diferente.  
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- É bem diferente mesmo, o meu irmão faz Engenharia os assuntos que a gente 

vê na faculdade ele não tem, não tem foco nessas matérias, a gente tem muito 

mais debate que eles.  

- Ciências Sociais Aplicadas é diferente também.  

- (inaudível) 

- (inaudível) Acho que vai moldando um pouco a nossa mente quando a gente 

começa ter outras matérias, e a gente entra em contato. Pelo menos pra mim foi 

assim.  

 

Vocês estão falando que veem muito internet, e internet que vocês falam é 

Facebook pelo que eu entendi ou tem outra rede mais ligada nisso? 

- O próprio jornal, Twitter, blogs dos jornais, a mídia de acesso é internet no 

geral.  

 

Vocês tem a preocupação de checar da onde está vindo a informação? 

- Sim  

- Política sim 

- Hoje em dia é muito fácil você saber sobre as notícias.  

 

E Facebook é lugar de discussão política? 

- Sim 

- Hoje é o lugar mais fácil.  

- Eu evito discutir.  

 

E o que vocês acham da coisa de escrever textão comentar? 

- Nem leio 

- Eu vejo mais discursos políticos porque você tem possibilidade de gerar textão, 

escrever mais coisas, e no Twitter é menos ideias para você trabalhar.  

- Os textões pelo menos eu acho que a maioria deles que você recebe ou faz 

não vai mudar a mente das pessoas. A pessoa que escreve o textão e a que 

está recebendo já estão com a cabeça formulada e não vão mudar de opinião.  
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A discussão é proveitosa? 

- Acho que não, pra mim estou falando e não quero te ouvir. E dai a outra vê 

aquilo vou reclamar do que você falou e não quero te ouvir e vai assim, e por 

isso as discussões nunca acabam. Eu não quero te ouvir, mas vou falar.  

 

Alguém já mudou de ideia numa discussão política? Foi convencido a 

mudar porque fulano falou isso e acho que ele tem razão? 

- Eu já 

- Também 

- Parte da formação política por ser diferente da criação de pai pelo menos minha 

vem disso, ler, argumentar, debater, e ser convencido o contrário.  

 

1,2 ou 3, 1 me interesso por política e acredito que esse tema deve ser 

amplamente debatido na esfera pública. 2 me interesso por política, mas 

acho que é um assunto delicado para se debater no dia a dia. 3 me interesso 

pouco por política e prefiro não debater esse assunto.  

- 1 (maioria) 

- 2 (2) 

- O meu interesse por política é 2, mas não sou desinteressada por política no 

total, mas acho que o sistema que a gente tem acho que todas as opções tanto 

direita e esquerda não me satisfazem, então eu não tenho preferência nem por 

um nem por outro. Eu acho que deve ser amplamente debatido, mas eu não me 

sinto representada por nenhum lado.  

- As pessoas não tem ideia do que é política mesmo, tem a ideia x ou y, mas a 

grosso modo política é muito maior que isso é debater sobre vida, direitos 

humanos, militâncias.  

 

Alguém aqui se considera militante de alguma causa? 

- Tem militante gay, militante de grupos também (inaudível), isso é política na 

verdade.  

- (inaudível) você as vezes fica com receio de falar e ser excluído também. Então 

fica naquela bolha e isso incomoda as pessoas também. Tem que debater sobre 
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política, sobre políticas de prevenção ao HIV, questões financeiras, então são 

diversas coisas, empreendedorismo (inaudível)  que acontece. Uma coisa que 

tem que vir de cima para atingir aqui embaixo vai demorar muito, e você pode 

fazer a diferença aqui também. (inaudível) mas as pessoas do seu lado não 

falam sobre, não querem debater sobre. (inaudível) É o que acontece na hora de 

escolher um partido ou outro vai (inaudível) 

 

Se a gente for pensar no sentimento em relação a política que vocês tem 

hoje são mais otimistas ou pessimistas? 

- Pessimistas (T) 

- Falar um pouco sobre esse quadro que está aí e uma das coisas que tem são 

os debates esquerda e direita e (inaudível) talvez fosse a hora de mudar o 

modelo. Eu nunca vejo ninguém discutindo e ninguém fala sobre isso.  

- A gente tem uma esquerda que (inaudível) questões econômicas e a vida dos 

trabalhadores está deixando muito a desejar e enveredando por outro tipo de 

pauta do que realmente mudar a conjuntura que a gente está. Eu vejo muito isso 

hoje a esquerda meio perdida, perdeu o rumo completamente e  até hoje está 

tentando recuperar aquela esquerda tradicional de trabalhadores, classe 

operária mesmo. Hoje em dia é um moralismo e (inaudível) e as pessoas acham 

que isso é esquerda, mas não é esquerda. Falta esse negócio de esquerda e 

direita mesmo, eu tenho posição em relação a luta de classes e parece que não 

tem mais classe social.  

- As pessoas são roubadas elas pagam (inaudível) 3 reais por uma coisa que 

você consegue de graça. O sistema do dinheiro do país você vê como funciona, 

a quantidade de juros, taxas, tudo que a gente paga por um serviço que deveria 

ser barato é enorme, e as pessoas não percebem isso. Agora a questão do 

Bilhete Único, ontem o site ficou fora do ar durante muito tempo, e como vai 

fazer. Quando tem protesto as pessoas reclamam do direito de ir e vir, e as 

passagens? Eu pago 4 reais e o ônibus demora 1h20 para chegar e as pessoas 

não se manifestam, não falam sobre. Questão de dinheiro, vai falar de dinheiro 

com alguém não a questão de ter ou não, mas perguntar taxa Selic, perguntar 

sobre o dólar isso não interessa. Mas dai você reclama que o café está alto.  
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- Mas isso não é culpa das pessoas, eu acho que é uma questão da sociedade 

que não se informa.  

 

Então você acha que falta bagagem em relação aos outros assuntos e com 

isso impede que a discussão política evolua é isso? 

- Eu acho que sim.  

- Tem que entender de economia também.  

 

Mas precisa entender de economia para entender de política? 

- Não, mas você precisa entender das coisas.  

- Não é uma economia profunda é entender ao menos as coisas para você não 

ser roubado.  

- Não existe instrução financeira nas escolas não no sentido mais profundo da 

economia, mas o básico mesmo. A gente não tem instrução de formas de se 

investir, de ganhar dinheiro, o que fazer com o salário que recebe e não gastar 

ele inteiro. Essa educação financeira é importante para você ter uma opinião 

política, é uma forma de você entender sobre as coisas. Como uma forma de 

entender feminismo é importante para a opinião política. Tudo se torna opinião 

política, quando você é defasado em diversas áreas é difícil você dar uma 

opinião que contempla como a política é.  

- Mas também não saber não pode intimidar de falar sobre política.  

- Mas, por exemplo, é um fator que explica porque tal coisa está cara. A gente 

diz que está caro por isso e isso.  

- Mas todo mundo foge de falar sobre política independente da bagagem que 

tem de conhecimento e educação.  

- Acho que é uma das maneiras de entender política, mas eu gosto de política.  

 

A gente falou muito o lado da economia, um lado mais sério, mas se a gente 

falar dos memes? Quero muito entrar no campo do humor, como vocês 

interpretam, o que acham disso? Quem é que compartilhou um meme de 

política? 

- Todo dia, toda hora. (T) 
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Alguém já fez um meme de política? 

- Já 

- Todo dia eu faço 

 

E o que fazem com os memes que vocês fazem? Mandam para uma página 

ou colocam direto na de vocês? 

- Eu boto no Twitter, eu fiz na aula e botei no Twitter e foi replicado, mas não 

virou viral.  

 

 

 

O que motiva fazer um meme de política? 

- Porque é bem maneiro. Eu fico impressionado como as pessoas estão falando 

do Joel que comprou um computador com wifi (inaudível) 

 

Qual o papel do humor na política? 

- Para abrir o leque de debates.  

- Acho que informa também.  

- Fica melhor que o um textão, viraliza um meme e todo mundo vai ver, o textão 

a pessoa tem que ler, e o meme a pessoa se informa através dele.  

- Depende tudo como você vai entender de disseminar política ou não. Porque 

você não tem um debate profundo com meme, mas você dá acesso a pessoa 

aquilo. Tem gente que não vai ler textão, mas vai estar vendo meme e se 

interessar por aquilo e a partir dai pesquisar mais, saber mais.  

- Outro dia um textão falando mal da Veja que é escravocrata e na época eu 

peguei uma foto de escravo e botei assim: fim da escravidão é ruim para a 

economia nacional.  

- Hoje em dia ninguém para 10 minutos para ler um texto, mas vai ver uma 

imagem que chama atenção, e se interessar vai pesquisar depois.  

- Meme não informa só reforma o que a pessoa já sabia. Meme só vai entender, 

curtir, compartilhar realmente gostar daquilo se realmente já estiver entendido. 
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Faz um meme do (inaudível) vai formar um debate, ela vai querer ver o vídeo só 

para entender o meme.  

- Ela entende o que ele representa naquele contesto.  

- Acho que é melhor que uma coisa vazia.  

- É sem frescura.  

 

Então vamos botar em frases o que vocês estão falando, a primeira que o 

meme me ajuda a passar informação, ele vai informar o que está 

acontecendo independente das pessoas estarem antenadas ou não. Isso 

todo mundo concorda? 

(T) Sim 

 

 

 

Se você não sabia aquela piada a pessoa vai acabar procurando saber por 

curiosidade que o meme gera? 

- Pode ser.  

 

Mas vocês divergem também, alguns acham que o meme pode ajudar a 

convencer o outro de pensamento políticos, abrir discussões e outros 

acham que não, que ele só vai falar com quem pensa igual você.  

- O meme de humor atrai muita coisa, um exemplo bom disso é o Dilma Bolada 

que há muito tempo é muito famosa na rede, e muita gente já acesso a página. 

Acho sim, o meme ajuda muito e traz uma linguagem mais próxima do que fazer 

um textão e mandar a pessoa ler. Agora se é de qualidade, se é um debate 

profundo é outra história, mas traz informação e desperta interesse.  

 

Então ele ajuda você a se expressar o que você está sentindo em 

determinado momento? 

- Sim 

- Porque as vezes você escrever muito é prolixo e ninguém presta atenção.  

- Ou então lê o texto que fica rodando e não chega a lugar nenhum.  
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Um meme pode ser tão questionador como um textão? 

- Pode 

- É questão do pensamento que está por trás e não o formato.  

- É o nosso idioma, mas eu não boto um artigo inteiro no Twitter (inaudível) as 

vezes não cabe, acho que depende muito o que você acha. Por exemplo, a 

esquerda, a direita, o meme não é só aquilo que está pra gente (inaudível)  

 

Então o meme você acha que não é só uma linguagem de gente jovem e 

internet? 

- Majoritariamente sim, mas hoje ele está se espalhando 

- Se espalhando aos poucos 

- E acho que isso com o tempo vai se tornar, pelo menos a galera que é do 

Twitter acha isso. Hoje eu vi uma coisa que há 9 anos Britney (?) aparecia e deu 

origem a um dos memes mais icônicos dela. Seria a história do meme 1, há 9 

anos atrás que foi o primeiro meme da Britney que ficou famoso. Acho que aos 

poucos vai ganhando visibilidade também, da mesma forma que tem função do 

entretenimento como a função política também, função para futebol, esporte.  

- Eu não vejo televisão, JN eu não gosto, vim descobrir o Joesley pelo Twitter, o 

nome dele estava em primeiro, gente o que esse homem fez? Dai que eu fui me 

informar. Eu olho mesmo os mais interessantes, se tem um drive cheio de fotos 

do Temer que publicaram essa semana, eu nem curto a cara do PT, mas tem.  

 

Todo meme é para rir? 

- Não. Ele é mais para expressar um sentimento do que para rir. Rir é 

consequência de alguns.  

 

Nesse momento atual a gente teve esse escândalo do Joesley da JBS 

vocês compartilharam memes sobre isso? 

- Sim 
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Por que? As coisas que vocês compartilharam foi para dizer o que? E pra 

quem? 

- Grande parte dos memes que eu vi atualmente eles não tinham 

necessariamente um teor ideológico de esquerda ou direita, é mais ou menos 

assim, tudo uma merda, tudo o caos. O Brasil é uma merda. E grande parte eu 

via que tem pensamento esquerda e direita compartilhando as mesmas coisas. 

Acho que esse momento específico grande parte dos memes foi isso para dizer 

que o Brasil é uma bagunça, Brasil é um caos e está tudo uma festa e isso de 

certa forma provoca humor.  

-Eu vejo meme porque eu gosto 

- Fala que tudo está uma merda e você ali na internet 

- Essa semana inteira o brasileiro só fala em risco brasileiro, várias reportagens, 

sites, Facebook mostrando vários momentos e vai ter um momento que o 

brasileira teria superado todas as diversidades.  

- No Brasil é muito comum meme, a quantidade de meme que tem agora do 

Trump com o Papa é enorme, e começa lá, tem muita página americana que faz 

meme.  

- Foi surpreendente, o debate foi sempre assim, agora estão falando da mulher 

do Lula que morreu e estão escondendo alguma coisa. Aí do nada (inaudível) o 

Temer que é uma coisa que você não consegue pensar. Uma coisa tão aleatória 

que realmente pode estar dando um impeachment para um presidente de novo.  

- (inaudível) 

- Eu acho que eles lançam umas surpresas que a gente não espera. Marisa está 

viva? Não.  

- O Aécio falando que ia matar o primo. (inaudível) 

- Meme não traz a ideia nova, ele pega aqui e repete várias vezes a mesma coisa 

só para bater e todo mundo vai ver.  

- Eu gosto muito de meme.  

- Você olha e vê o meme não precisa nem ler um textão ou um vídeo que tem 

que parar para assistir ou como uma aula que tem que parar para assistir, é uma 

mídia de acesso fácil só olhar e pronto.  
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Vocês já mandaram memes sobre esse tema para pessoas que sabem que 

pensam diferente de vocês? 

- Lógico (T) 

- Tem gente que manda meme de coisa que nem acha que é engraçado. Não 

corresponde ao teor da pessoa e ele manda.  

- Minha mãe manda um meme com o Lula preso e na semana seguinte um (?) 

que é bandido e o Aécio que é o rei, só para passar.  

- Tem muito meme pelo Whatsapp principalmente na família.  

- Eu adoro.  

- Primeiro Dilma lá embaixo, daqui a pouco muda e cai em cima do Lula, todo 

dia o Lula vai ser preso. Dai você manda uma informação completamente 

inesperada saindo do ciclo (inaudível) é uma surpresa, é uma coisa nova, eu 

gosto gente.  

- Meme resume o que está se debatendo há anos e ninguém te ouve. E as vezes 

tem um meme que é exatamente aquilo que você queria dizer e é muito mais 

fácil e só manda aquilo e mais nada. É muito difícil conversar com alguém manda 

um meme já vai comentar. Quando manda um meme numa argumentação vai 

responder com outro meme, é um duelo de memes. Porque é uma linguagem 

difícil também.  

- Na família você está lá debatendo há muito tempo manda um meme com aquilo 

todo mundo discorda de você e você acredita pelo menos todo mundo leu e 

kakaka, é foda mesmo e acabou. Até que eles vejam outro meme que representa 

o que eles pensam.  

- Eu acho que é broxante ele abre debate e também encerra o debate.  

 

Entendi, as vezes abre o debate, encerra o debate, vamos colocar uma 

vírgula aqui.  

A gente vai terminar as perguntas e vocês podem mandar os memes todos 

para o drive.  

Podem colocar, alguém cria uma pasta no drive Memes Políticos e aí todo 

mundo salva lá, mas poderiam colocar o nome de vocês? Gabriel e os 

memes 1, 2, 3, para a gente saber quem mandou qual. E se puderem colocar 
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o motivo principal que chamou atenção, esse foi para rir, interessante o 

assunto, coloquem as observações.  

- Precisa explicar o meme? 

 

Não precisa explicar qual foi a graça dele, mas dizer só porque você gostou 

dele, não precisa explicar o contexto dele.  

Dando um exemplo, eu adorei os memes todos que Joesley é Safadão. Eles 

não são totalmente ideológicos, eles tem graça.  

- Eu gostei muito o Joesley e Safadão junto, Joelma e Wesley adorei esse 

também.  

- Um que foi interessante pra mim foi um áudio que era um cara falando: gente, 

Temer não renunciou e a gente tem que agradecer que ele não vai renunciar e 

acabou. Se fosse Dilma ia dizer assim: eu fui, mas na verdade não fui porque 

fiquei no coração de vocês. Quando você fica vai um pouco, mas é uma forma 

de partida e por isso queria me despedir e um beijo e pronto. Dai eu mandei esse 

para o meu pai, era um que não ia ter briga, porque todo mundo concorda que 

Dilma falava maluquice, e até quem votava em Dilma sabia disso. Foi um meme 

que não deu briga, eu dei risada com o meu pai num momento de desgraça e 

tão difícil da gente, mas sem criar confusão. Porque eu sabia se mandasse 

algum de Moro ia dar confusão. Eu e o meu pai a gente já concluiu uma história 

que não da para brigar mais, já brigamos muito.  

 

Então mais duas perguntas para fechar. Será que os memes ajudam 

construir narrativas? É uma nova linha que vai continuando a cada meme? 

- Sim, tem muitos memes e tem uma impessoalidade, tem memes específicos 

que você tem que entender o contexto daquilo.  

 

Então histórico de memes na sua cabeça é para chegar naquele ali? O 

capítulo 27 daquele meme que nasceu na eleição.  

- Mesmo o personagem, se você não conhece brevemente o personagem você 

não entende o meme 100%. Mas acho que meme de política acho mais focado.  
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- O que surgiu lá atrás é uma coisa, mas agora tem a relação entre os memes, 

agora está os memes da Dilma que ela voltaria, levaram um protocolo que ela 

poderia voltar dai esses memes juntam com (inaudível) enfim, vai indo por outros 

universos.  

- (inaudível) o meme reflete muito o que eu quero expressar. (inaudível) fica tão 

mais fácil fazer um meme e não ler textão, você não vai ficar confuso.  

 

Se nesse momento de deleção, Temer, acharam que os memes que  

compartilharam era mais a coisa de polarizar e mostrar para o outro lado a 

coisa de: está vendo, eu avisei ou era uma coisa para rir todo mundo igual? 

- Nesse momento acho que é isso, momento de impeachment foi muito 

polarizado, agora veio para diferenciar.  

 

E dai unificou o mundo dos memes já? 

- Meme é sobre o que aconteceu naquela semana não de forma séria.  

- Está difícil acompanhar hoje 

- (inaudível) ninguém esperava isso, a JBS com a coisa de carne de papelão que 

já aconteceu, começou com Temer (inaudível) mas só veio agora, caralho.  

 

Agradece e encerra 
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GRUPO FOCAL 2, UNIRIO, 06/2017 (27m) 

 

Moderadora – Marina 

Transcrito por – Rita Soliaman 

 

Explica o que é grupo focal, mostra o funcionamento da gravação.  

Para começar se pensar em política numa escala de 1 a 5 onde 5 é mais 

interessada vocês são o que? 

- 4 

- 3 

- Zero 

- 2 

- 3 

- 3 

 

Ninguém é super, mas é mais de médio a algum interesse e ela nada de 

interesse. E com quem e onde vocês costumam falar de política? 

- A gente fala muito aqui porque a gente está dentro de uma instituição pública, 

então é um assunto muito cotidiano. E também no campus de Ciências Jurídicas 

e Políticas. Então meio que está no contexto da faculdade, e também no mundo 

que a gente vive, muita gente falam muitas opiniões diferentes e acabam tendo 

muita divergência superficial. A gente conversa no superficial e não entra em 

debates 

- Não entra em debates e fica mais na conversa.  

- Acho que o momento que a gente tem mais contato com política é em sala de 

aula, estudos de extensão que a gente tem muito mais política. Houve falar muito 

a opinião dos professores nas aulas.  

 

E vocês falam a de vocês também? 

- Não, o nosso curso é um pouco fora da política 

- Não é um curso voltado para política 
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- Eu tenho mais senso crítico e falo muito sobre minha opinião política na sala 

de aula.  

 

E você gosta do tema? 

- Gosto 

 

Existe um lugar certo para falar de política? É faculdade ou tem outros 

lugares? 

- Acho que todo lugar é lugar para falar de política. É bom você conversar, em 

casa, com os amigos, você conhecer não só as opiniões iguais as tuas, mas as 

divergentes também.  

- Eu tive um professor que falava muito de política como fazer e não fazer, a 

gente não podia ficar na sala falando o tempo todo, mas se quisesse a gente 

podia ir para um barzinho e vamos continuar falando, era a coisa mais comum 

das pessoas irem.  

 

E onde vocês estão se informando sobre política hoje em dia? 

- Acho que a gente é bombardeado de notícias, cada um fala uma coisa, por 

mais que você não seja interessada você é bombardeada por aquilo todo dia. 

Liga a TV todo dia e vai ver JN ou qualquer outro tipo de  jornal tem, até programa 

mesmo de auditório que não tem isso de informações também é fado de política, 

a gente dentro da faculdade o tempo todo em volta da gente. Quem sabe um 

pouco mais fala, pessoas de curso diferente como Ciências Políticas vem falar 

de uma outra visão diferente da nossa, até Direito mesmo é diferente a política.  

 

O curso que você faz é muito relacionado a visão que você tem? 

- Não  

- Acho que cada um tem uma visão.  

- Acho que Direito e Ciências Políticas é mais padrão, ADM é um pouco mais 

diferente. Por isso que a gente é um pouco ausente, acho que os outros tem 

muito mais coisa.  
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- Claro que tem pontos fora da curva tem pessoal de direita, de esquerda que a 

gente vê discutindo também.  

- Tem um debate do pessoal de Direito mesmo, mas eu nunca vi. CP 99% é 

comunista, mas Direito não.  

- No primeiro período era assim, tinha um menino totalmente de direita tudo que 

ele falava queriam calar a boca dele, brigar com ele.  

 

 

CP é mais de esquerda? 

- Sim, ADM é mais misturado, o centrão.  

- Mais centro ADM 

- Acho que o meio influencia, o curso também influencia, mas toda pessoa é 

formada por vários ambientes, não é só o curso. Pelo curso de ADM entrarem 

várias pessoas que ainda estão indecisas, tem gente que queria Direito e entra 

em ADM, Economia, Psicologia até pela questão da ADM atacar várias áreas, 

faz que tenha uma heterogeneidade de opiniões políticas bem maior que Direito 

ou CP que é algo mais homogêneo que a pessoa já entra querendo aquilo.  

- É um curso entre humanas e exatas também.  

 

E se pensar em política e internet combina? Acessam muito política nas 

redes de vocês? 

- A gente não acessa é bombardeado. Toda vez que a gente entra no Facebook 

tem alguém postando texto político, noticias 

- Ou memes no Whatsapp, sempre recebe alguma coisa, uma foto, um áudio.  

- Ou aqueles formadores de opinião no Youtube e postam, aplicativos de notícias 

sempre mandando coisa de política. Acho que política e internet combinam 

muito.  

 

Você está no Facebook vendo um assunto que quiser, mas tem gente 

compartilhando política você vai clicar para saber o que é? 

- Depende de quem. Eu vou lendo só quando eu tenho mais tempo 
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- Eu fico preocupada em abrir porque eu vou ver uma discussão absurda, porque 

é um lugar legal para discutir com outras pessoas, mas também é um lugar muito 

fácil para brigarem.  

 

Vocês entram nas questões? 

- Eu não gosto de comentar, qualquer coisa que eu falar vira muito.  

- Depende das pessoas também.  

- Internet é um lugar sem dono, várias pessoas no mesmo local, faz sentido ter 

discussão de política. A gente tem um cenário problemático atual na politica por 

mais que não seja muito atenta a isso e não saiba o que está acontecendo em 

detalhes sabe que tem o problema e todo mundo sabe disso. E internet é algo 

que a gente convive, não só na nossa gerações, mas há outras gerações ali 

abarcando, a gente convive com duas tendências juntas do cenário. Elas estão 

ali.  

 

Então vocês são daqueles que olham e não fazem post? Não abrem textão, 

mas guarda para discutir com outras pessoas? 

- Depende, eu não sou muito de fazer textão.  

 

Não digo nem fazer textão mas abrir discussão sobre algo? 

- É bem raro, acho que eu fiz uma vez assim, mas quando eu tenho que falar e 

não aguento mais eu vou lá e jogo e começa a discussão, mas eu sou 

normalmente aquela que entra no meio da discussão dos outros.  

- Também aconteceu isso comigo uma vez, eu compartilhei uma publicação 

sobre o impeachment e me chamaram de comunista pelo texto, eu estava 

defendendo foice e martelo. Foi a única vez na minha vida que eu escrevi no 

Facebook. Você não estava entendendo o texto, dai eu expliquei, não vou ser 

xingada assim. Foi mais uma defesa, mas eu compartilho em vez de escrever. 

Eu compartilho coisas que são próximas de mim.  

 

Mas você se expressa sobre o assunto? 

- Sim 
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- Dá preguiça também, tem gente que briga mesmo. Eu coloco minha opinião, 

mas tem gente que dá opinião porque quer mostrar que sabe mais que você.  

- É mais briga de egos.  

- Não tem objetivo de chegar num consenso.  

 

1,2 ou 3, 1 me interesso por política e acredito que esse tema deve ser 

amplamente debatido na esfera pública. 2 me interesso por político, mas 

acho que é um assunto delicado para se debater no dia a dia, prefiro 

guardar minhas opiniões para mim ou outras pessoas bem próximas. 3 não 

ligo para política, acho que esse tema não leva ninguém a lugar nenhum.  

- 1 

- 2 

- Fico entre 2 e 3, mas acho que sou 2 

- Eu fico entre 1 e 2 

- Queria ser 1, mas as vezes tenho preguiça de discutir e vou no 2 

- Eu também gosto muito do assunto, mas me reserva para alguns lugares, eu 

fico no 2 

 

Vocês se identificam com algum partido ou alguma ideologia específica? 

- Sim 

- Não, ainda estou procurando o meu partido 

- Tem algumas coisas de alguns partidos que me definem e me chamam 

atenção, mas não tenho algo bem certo 

- O que acontece hoje em dia que as pessoas acabam desgostosas com os 

partidos ou ideologia porque existe uma banalização dos partidos, tem lá não sei 

quantos partidos e sempre com ideologias muito próximas e ficam só brigando 

para ver quem vai ter mais poder. E você acaba meio que perdido no que te 

representa porque nada te representa.  

- Acho que há um desgaste das instituições e dos partidos.  
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Então quando vão escolher um político não pensam no partido ou numa 

ideologia específica você pensa nas pessoas que confiam ou não  

confiam? 

- Eu tenho meu partido definido sim  

- Isso mesmo 

- Também vou na pessoa e não uma coisa muito de partido, mas eu vejo o que 

se adapta ao que eu penso 

- Você tem que se identificar 

- Vou apoiar o tal partido por causa disso, eu vejo mais de forma geral.  

- Eu tenho um pensamento mais de esquerda, mas de deputado federal eu vou 

votar num deputado do PMDB 

- Dai é sacanagem.  

 

Então é uma questão de olhar caso a caso e não conseguem se enquadrar 

na casinha de um ou outro.  

- Eu sou de esquerda, não sou anarquista e o partido que mais representa é 

aquele que representa o pessoal na esfera carioca. Na esfera federal eu não 

tenho coragem de votar no Lula, mas o PT lança o Haddad que é o segundo 

nome mais forte do PT atualmente porque eu sei que o PSOL que é o partido 

que mais me representa atualmente não vai ter força o suficiente de esquerda 

para tirar um Doria, que provavelmente vai estar vindo de um governo de eleição 

direta. Enfim.  

 

E a gente pensar no Facebook, quais foram as últimas noticias que vocês 

acompanharam de política? 

- Que a prévia está dando 4 a 3 para o Temer 

- É muita coisa que apareceu 

- Delação da JBS 

 

E quando veem as notícias uma delação da JBS no Facebook vocês 

checam da onde vem? 
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- A gente olha lá embaixo a fonte da informação e não abre mais nada para ver 

também 

- Tem site que a gente não pode confiar como Brasil 247 e tem um outro que eu 

esqueci o nome que é bizarro.  

- Meio de comunicação eu duvido muito, mas da para ver a diferença de G1, 

Carta Capital, dá para ter uma noção da posição, eles tendem para um lado, não 

é imparcial.  

- Sempre que tem uma informação sempre acaba enviesando ela, qualquer coisa 

que você fala tende para um lado ou outro, até escrever uma carta.  

- Quando eu vejo uma noticia eu vou pesquisar em outros lugares para saber 

várias opiniões, eu jogo no Google e fico vendo várias coisas. Deixo de confiar 

em uma coisa ou outra também.  

- Dependendo do site também você confia ou não. G1, Record eu olho e tenho 

um julgamento do que está falando.  

 

Alguém aqui já compartilhou memes sobre política? 

- Sim 

- Compartilhar não, mas eu já curti 

- Eu recebo muito também e sempre criticando.  

 

É uma coisa que vocês gostam de ver e não compartilham na sua rede? 

- Eu já compartilhei no Whatsapp um muito engraçado.  

- No Facebook eu não compartilho.  

 

Por que compartilham no Whatsapp e não no Facebook? 

- Porque Whtasapp você restringe o público.  

- Facebook também pode fazer isso.  

- Mas da mais trabalho.  

- Facebook você fala com muito mais gente também.  

- Eu recebo muito no privado um bombardeio de memes e eu não respondo 

nenhum.  
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Alguém já fez algum meme de política ou outro assunto? 

- Sim, já. Eu fiz agora a pouco para a Patamar(?) porque foi pelo processo 

seletivo, e a gente lançou um meme para divulgar o processo e as inscrições aí 

sobem muito. Era mais pra isso.  

 

Mas de política ninguém fez meme? 

(T) Não.  

- Eu compartilhei.  

 

E o que fez você compartilhar? 

- Era engraçado e dizia o que eu estava pensando do momento mesmo. Eu 

precisava falar aquilo para as pessoas, foi recente. Eu usei ele como um porta 

voz estava falando por mim.  

- Eu já compartilhei um vídeo da Dilma com uma música, é um meme, pegaram 

um discurso olha o que fizeram! Mas não foi questão que aquilo me representa, 

eu vi o vídeo e achei engraçado.  

 

Para vocês postarem na sua rede como tem que ser? 

- Engraçado ou algo crítico, algo que critica e representa a minha ideologia 

política.  

- Uma coisa que é moda, era moda colocar pessoas importantes falando 

(inaudível) dai tinha vídeo que cortava várias partes, eu fazia isso e achava 

engraçado.  

 

Quais as reações que o meme causa em você? 

- Engraçado, eu dou risada 

- Causa vontade de rir 

- Quando é contrário a sua opinião eu fico meio chateada também.  

- Debate as vezes, abriu debate por causa de meme.  

 

Algum comentário político fez debater com alguém? 
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- Depende da pessoa, último debate foi ontem, um amigo meu comentou uma 

coisa muito pelego.  

- Eu vi o seu amigo respondendo ontem 

- Um meme falando que o NY Time é um jornal petista e tinha um meme falando 

isso, e o cara falando que é notória a presença da Dilma, de politicagem 

esquerdista, mas foi mais ironia. Não me dei ao trabalho de discutir com ele. Ele 

é crítico de cinema e eu tenho mais coisa para fazer na vida.  

- Eu vi isso.  

- Tem muito meme nos EUA republicanos e democratas.  

- Republicanos matam mulçumanos e compram armas, a esquerda são os 

democratas. Não existe uma esquerda socialista nos EUA forte, agora na eleição 

para presidente teve o (?) que ele tentou e não passou nas prévias dos 

democratas.  

 

Se a gente pensar nos memes que saíram de delação JBS, Joesley essa 

onde que veio, lembram de ter compartilhado, visto esses assuntos? 

- Visto sim, compartilhado não 

- Eu sou uma pessoa que vejo na timeline e desço para outra coisa interessante, 

não compartilho.  

 

Ficaram sabendo de alguma notícia de política por causa de meme? 

- Já, o discurso da Dilma foi muito engraçado, eu vi no meme e não tinha ouvido 

o discurso dela antes.  

- Só descobri que o Temer ia falar no dia que ele ia renunciar por causa de meme.  

 

Meme de política serve para? 

- Diversão 

- Criticar 

- Eu acho engraçado 

- Acho que meme de política é a nova charge 

 

Por que? 
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- Porque a charge serve para ironizar a política, era um humor inteligente, era o 

que o Cassete & Planeta Errante fazia e acabou com eles.  

 

Se proibissem memes de política? 

- Não pode usar contra o Temer? Eu acho que isso não existe.  

- Não tem como 

- Se eles proibirem dai que vai ter mais ainda.  

 

Vocês preferem memes (inaudível)  

- Eu acho que são engraçados 

- São engraçados e não falam muito também, eu não sei explicar, mas você não 

sabe ler e fez um meme para alguém que não sabe ler. Não acho isso engraçado.  

- Preconceito eu não gosto.  

- Eu acho que crítico é engraçado, humor e política é bem engraçado.  

 

Combina humor e política? 

- Sim 

- No momento sim.  

 

As pessoas que estão compartilhando é mais por criticar ou mais de perder 

a fé e vamos fazer? 

- Tem as duas coisas 

- Também acho 

- Já perdi a fé e compartilho na minha timeline 

 

Você se enquadra em que perfil aquele que acha que ainda da para debater 

e mudar ou não? 

- Acho que ainda da para mudar.  

- Se achar que não dai não muda nunca 

- A mudança só acontece com debate e faz parte da gente nas eleições.  
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- Eu acredito que pode mudar, mas acho que não muda pelas pessoas por isso 

não me envolvo muito. Acredito que pode mudar pelas pessoas que gostem do 

assunto, querem fazer aquilo avançar, mas não acredito que sejam todas.  

 

Agradece e encerra.  
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GRUPO FOCAL 3, 04/2018 (47m) 

 

Moderadora – Marina 

Transcrito por – Rita Soliaman 

 

Explica o que é grupo focal, mostra o funcionamento da gravação. Antes 

de falar dos memes quero falar um pouco de política, vocês se identificam 

com algum partido ou com alguma ideologia política? 

- Não.  

- Não sei o que falar.  

- Não me considero uma pessoa das mais engajadas, mas já refleti o porque 

disso. Acho que as pessoas devem ter uma pré disposição de se engajar, porque 

eu sou totalmente desengajado em muita coisa, as vezes eu até tento e não 

consigo. Então eu não consigo me posicionar em nenhuma ideologia nem de 

direita nem de esquerda, embora considere a esquerda mais coerente em muitas 

coisas em termos de questões sociais e concordo 90%, porque não posso falar 

100% de nada, mas 90% da esquerda tipo das liberdades individuais, coisas 

sociais e tal. Mas não é só isso que tem na esquerda e direita, tem a parte 

econômica que eu não entendo bulhufas por isso não consigo dizer eu sou isso 

e sou aquilo. Então sempre que me perguntam eu falo assim e acham que eu 

estou em cima do muro. Não cara, em questão social eu concordo com a 

esquerda, liberdades individuais também, mas sou muito crítico também. Vejo 

muita coisa em ambos os lados que eu fico assim e não consigo me definir.  

 

Quer dizer, você tem suas opiniões próprias e não consegue encaixar nas 

caixinhas? 

- Exato, e sou muito alheio a questões de política, mas não é porque eu quero 

ficar alheio, porque não tem algo em mim que me faz querer ser ativista de 

alguma causa. Embora tenham muitos movimentos que eu acho super bacana, 

acho super incrível quem tem essa capacidade, mas eu não tenho isso.  
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Você acha que é um pouco falta de crença de que você pode mudar alguma 

coisa ou é mais dificuldade sua? 

- Pode ser, porque eu sou bastante cético em relação a política. Uma das coisas 

que eu sempre falo, e esses dias estavam falando até com o meu amigo que eu 

não vou votar esse ano. E ele: não, cara, vota e não sei o que, porque se você 

votar nula e tal, e ele me explicando do voto nulo. Eu falei: prefiro pagar 3 e 

pouco 2 e pouco e não votar. Aí ele falou se tivesse Bolsonaro e Lula? Morro e 

não consigo definir. Isso por um lado é bom porque eu vejo muito amigos meus, 

eu tenho amigo de direita e tenho amigo de esquerda e eu vejo que muitos deles 

alguns não ligam e outros brigam entre eles e eu consigo ficar isento disso. 

Porque tipo assim, eu sempre falo, eu vou sair com amigo e se começar a falar 

de política eu vou embora. Isso me faz bem em relação as amizades, por mais 

que alguma coisa que eles falem eu não concorde eu me blindo, como se aquilo 

não fosse me atingir, eu sou amigo dele porque ele é da relação com a gente, 

opinião diferente cada um viveu certas coisas e não tem como pensar igual. 

Então eu me blindo assim. Mas tem amigo meu que um fala uma coisa que o 

outro não concorda é motivo para briga, para excluir do Facebook, excluir do 

Twitter. Então não sei se esse jeito que eu sou é bom ou ruim pra mim, mas se 

eu fosse ser ativista de alguma causa seria algo forçado e não seria algo natural 

meu. Não sei se é condição tipo, talvez se eu fosse homossexual ou fosse uma 

minoria talvez eu não seria desse jeito e dai me sentiria na obrigação de fazer 

alguma coisa para mudar. Mas como mal ou bem eu sou classe média como 

você disse talvez isso não desperte uma vontade.  

 

Pela posição de privilegio.  

- É, por isso não consigo me definir em nenhum dos lados.  

 

Quem mais se vê desse jeito? 

- Eu tenho um pouco dessa mesma coisa, mas nesse ponto que você disse que 

tem os privilégios e por isso não se sente cativado por algo, eu por mais que eu 

seja homossexual e tudo mais eu sei de toda luta que minha comunidade tem, 
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mas eu não enxergo esse tema por um viés político. Eu enxergo esse tema por 

um viés humano.  

- O problema que hoje em dia está tão Fla Flu se eu falo que sou a favor do tipo 

do casamento civil homossexual que realmente eu sou a favor aí meu amigo 

pode chegar que eu sou de esquerda, e uma coisa não tem nada a ver com a 

outra. Então a agenda social da esquerda é bem mais coerente isso faz com 

quem é de direita seja contra. Quando eu falo para alguém de esquerda que eu 

não me encaixo em nenhum dos dois falam que eu estou em cima do muro.  

 

Ele tocou num ponto aí, quando você fala de direitos tipo LGBT você vê 

mais como uma discussão humana do que política? 

- Sim, eu estou falando de política também, muita gente vai vir puxando para o 

lado de política, mas, por exemplo, eu tenho plena certeza que o meu voto vai 

para um candidato que vai ser a favor da minha causa, isso eu tenho plena 

certeza. Mas vamos ver pessoas que vão trazer a discussão política, mas acho 

que é um âmbito que não deve ser tratado como um objeto para você gerenciar 

seus votos, para você gerenciar o seu público. Porque o cara pode estar lá em 

cima falando que apoia e tudo mais e pode ser uma jogada da equipe dele.  

 

Você está falando uma  coisa interessante, se a gente tivesse que definir o 

que é política, o que vocês entendem por política hoje? Falar de política 

para vocês é falar de que? 

- Tem gente que diz tudo é política, mas não sei. Acho o que ele falou, tem uma 

parte do que ele falou que é bem isso, algumas coisas deveria ser bem assim, 

não esquerda e direita é tipo questões humanas mesmo. Se a gente falar em 

tocar no assunto de direitos das mulheres alguma coisa assim isso teria que ser 

um assunto de falta de respeito pela liberdade do outro e normal, e não postar 

uma coisa relacionado a isso no Facebook e quem é de direita pegar isso e se 

apropriar como se fosse uma política. Mas é.  

 

Por que? Falar de política é ruim? 
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- Eu não creio que seja uma coisa ruim porque política em si seria a gerência de 

um estado, de um lugar, de uma cidade, então partes econômicas, infraestrutura 

da cidade, forever. Todas essas são partes, não vou dizer exatas, mas são 

partes mais mecânicas. E tem esse outro lado humano é uma coisa que fica mais 

delicado de você tratar junto com a política porque a questão de economia o cara 

que sabe lidar melhor com aquilo que vai ter mas melhores reflexões para o 

mercado são fatos, são coisas mais exatas. Mas você não tem como prever um 

acontecimento dentro de uma comunidade e saber o que fazer exatamente para 

aquela comunidade se sentir melhor em relação a você.  

 

Da para falar de política no Facebook? É um lugar para falar de política? 

- Acho eu sim. Eu fico bem naquela quem quiser comentar comente, quem quiser 

não comente, o post vai estar lá eu vou passar, se for uma discussão que vai me 

cativar eu vou entrar nela. E é isso.  

- Eu acho bem interessante porque estudando até comunicação em algumas 

disciplinas a gente percebe a desproporção de acesso aos meios de 

comunicação, principalmente os grandes meios. Então muitas vezes um lado 

político tem muito mais força historicamente na televisão, domina muito 

principalmente o lado de direita. Então as vezes as redes hoje podem ser 

ferramentas muito importante para dar uma nova visão, novos conceitos e isso 

poder despertar novas consciências de mundo, novos movimentos. Eu acho 

muito importante, porque quando a gente só vê uma coisa e a mesma coisa toda 

hora acaba entrando na gente, então é muito importante qualquer coisa que 

tenha pluralidade e tal debater num lugar aberta, acho muito interessante isso.  

 

Como é a relação de vocês com conteúdos de política postado nas redes 

sendo como mídia ou como opinião? 

- Se for algo que me tira do sério eu vou lá e falo, mas tem algo que eu nem vou 

lá ver.  

 

O que é tirar do sério? 
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- Tipo quando fala que mulher que aborta merece morrer mesmo. Cara, se for 

continuar pensando assim a mulher vai continuar morrendo. Se não liberar ou 

tanto faz vai continuar morrendo mulher, e isso é o tipo de coisa que me 

incomoda principalmente quando é muito relação com a mulher.  

- Entra na página dela e postam alguma coisa relacionado a mulher, tipo está 

com essa roupa merecia ser estuprada, ou deu motivo para isso acontecer. Dai 

ela fica puta.  

- Exatamente. Do tipo assim, por que não tomou cuidado? Cara, estupro é uma 

coisa que não da para pensar, você pode ir na igreja e ser estuprada, não tem 

lugar, hora, não importa se estava ou não com a pessoa, deixando de ficar com 

a pessoa, não importa, mas é o tipo de coisa que me tira realmente do sério.  

 

Essa sensação de sair do sério é comum, faz parte do cotidiano do 

Facebook ou é esporádico? 

- É comum, principalmente no Twitter cara. É tudo rapidinho ali, tu lê uma notícia 

que te deixa bolado tem que fazer alguma coisa com aquilo.  

- Porque querendo ou não está confrontando os seus interesses. Eu vejo muito 

no Facebook e nas redes quando a discussão é política todo mundo defendendo 

seus interesses. Se eu simpatizar pelo partido dele porque o partido dele 

contempla tantos interesses meus e aí o outro contempla os interesses dele, ele 

vai estar ali pregando o partido dele e dando os motivos dele por causa dos 

interesses dele. E eu aqui defendendo o meu lado pelos meus interesses. Então 

essa de confrontar os meus interesses e os meus gostos é o que deixa a gente 

mais trid para querer entrar na discussão e dar o sangue.  

- Sobre o que você falar de gerar equilíbrio, muito de hoje principalmente política 

virou campo de batalha, não existia empatia, não tem aquela política que você 

lê aquela opinião e perde 5 minutos da sua vida para se colocar no lugar daquele 

e falar: será que faz sentido? Será que eu posso mudar de opinião? Não, minha 

opinião é essa ela vai ser essa. Eu gosto de brincar que é síndrome de Gabriela, 

eu nasci assim eu cresci assim e vou ser sempre assim, Gabriela. Então assim, 

eu não me envolvo muito porque eu não tenho muita paciência e sou muito 

cômodo. Por mim assim, você dando uma aula e eu vou ali lavo o seu banheiro 
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eu estou feliz, pra mim está ótimo. Mas isso é muito utópico. Quando chega 

nessa parte que ele falou que política é uma coisa de gestão de um município e 

tal vai muito além, porque o cara da economia o que ele decide vai impactar no 

que investe que pode ser investimento em educação que vai gerar um ser 

humano que vai ter um trabalho de mentalizar e chega nesse ponto. Eu vejo 

muito embate hoje, porque meu namorado é muito embate de Facebook ele 

perde tempo fazendo textão e não sei o que, e eu vejo as respostas que dão 

para aquilo e eu tento fazer uma análise da discussão, mano é criança quando 

eu gosto de verde e eu gosto de azul e vai ser verde e vai ser azul e ninguém 

para e pensa se o verde é legal, se for mais legal eu não vou gostar mais de 

azul. Não conseguem largar das opiniões que elas tem para agregar uma nova, 

é muito difícil isso acontecer. Então assim, vira treta? Vira, mas muito porque a 

empatia entre os lados não existe. Tem poucas tretas que eu me envolvo, uma 

coisa eu conheço um cara que é gay e ele é muito de direita, não tem problema, 

ok, tranquilo. O que não gosto que usa deboche ou usa uma brincadeira que é 

levemente de mau gosto para defender o seu ponto de vista, mas se alguém faz 

igual com o que você faz aí não pode. Aí é uma das coisas que me dá uma leve 

passada de mão para mandar se fuder. Mesmo assim eu tento não me envolver 

porque pelo que eu observei e já analisei comportamento da maioria das 

pessoas o que eu vou falar a pessoa não vai perder o tempo dela para realmente 

ouvir, ela só quer saber se está à favor ou não.  

 

Pelo que vocês estão falando que tem momentos que pega no calo quando 

toca em algum ponto que vocês já vivenciaram. Quando entra numa 

situação que você já viveu e tem mais propriedade para falar dai não da 

.....(inaudível) 

- Eu já vi o Bolsonaro falando besteira, eu não sou negro, mas fiquei puto.  

- Não necessariamente, quando é uma coisa que já aconteceu com a gente ou 

pelo menos próximo é o tipo de coisa que tira a gente do sério.  

 

Muita gente falando que acaba virando meio um campo de batalha de quem 

vence.  
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- Porque as vezes nem é discussão, mas aumenta a conversa e nem adianta 

que você não vai mudar minha cabeça, minha opinião, então pra que ter uma 

conversa e estamos dispostos a não mudar de opinião. Por isso mesmo acaba 

ou como sempre acaba em discussão.  

 

Isso (inaudível) a relação de vocês (inaudível) mais pessimistas ou mais 

otimistas (inaudível) 

- Acho que não é a política em si 

- Não vai mudar, não vai procurar saber.  

 

 

Quem se define mais pessimista com a política? 

(Maioria) Sim 

 

Então a maioria não tem crença que vai mudar? 

- Acho que pode começar a mudar quando pessoas começarem a mudar o 

pensamento delas em relação a política. A política em si tem que melhorar? Sim, 

óbvio. Mas enquanto as pessoas não melhorarem em relação a política isso não 

vai ocorrer. Como ele disse não tem empatia de ter pelo menos uma conversa 

sensata entre os dois lados isso não vai andar, vai ficar sempre cada um 

puxando de um lado e outro.  

 

A gente fala muito das bolhas, todo mundo é consciente das bolhas, eu sou 

consciente das bolhas que aparecem na minha Timeline e pensam de uma 

forma bem parecida com a minha, muita gente fala que também é 

importante dialogar com outras pessoas. Vocês gostariam de abrir a bolha 

de vocês e ouvir as outras opiniões que são diferentes a de vocês ou não 

e quero ficar na minha bolha? 

- O meu ex chefe era rico e de direita. Ele tinha um propósito porque ele gostava 

de ser conservador porque votava em que fosse proteger os interesses dele. Ele 

explicava pra mim e eu entendia, mas não era aquela realidade minha. Eu 

entendi, queria entender, mas não participava. Ele me entendia também.  
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- Porque eu vivo com a minha irmã, ela é bem próxima de mim e ela é bastante 

de direita e acho que toda vez que a gente fosse conversar sobre politica é como 

se eu cedesse um pouco e como se ela cedesse um pouco. Do tipo, eu acho que 

quando a gente está debatendo política com alguém que a gente afinidade ou 

uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você sabe que pode conversar é 

mais fácil. Quando eu debati com a minha irmã eu me via mais de esquerda, 

depois de falar com ela hoje em dia eu me considero liberal que é um lado mais 

para a direita. Por outro lado o que ele falou que em questão de humanidade eu 

sou mais de esquerda. Se eu não tivesse nunca debatido com a minha irmã eu 

provavelmente estaria assim mesmo de esquerda.  

 

Então dialogar inclusive da para mudar de opinião.  

- Sim, mas sempre tem a questão de ser minha irmã e uma pessoa que eu estou 

muito próxima porque ela é minha melhor amiga eu acho que acontece isso.  

- Acho que a política para muita gente é o primeiro fator que ela analisa para dar 

chance de conhecer a pessoa ou não. As vezes você entra no perfil da pessoa 

e não sei o Bolsonaro dai exclui a pessoa ou nem adiciona.  

- Mas isso é uma coisa, vai entrar  no perfil da pessoa viu Bolsonaro, vai entrar 

e ver alguma coisa que não concorda isso é uma coisa que eu trabalhei muito 

para tirar isso de mim, porque um dos meus melhores  amigos ele é totalmente 

fã do Bolsonaro e eu falo pra ele: quando a gente estiver junto não toca nesse 

assunto porque eu sei que vai injuriar e tal.  

 

Você já passou do ponto de dialogar com ele? 

- Sim, mas a gente tem tantas outras coisas em comum que tipo assim, se eu 

visse o perfil dele Bolsonaro e não quisesse criar uma amizade talvez eu não 

teria a amizade que eu tenho hoje eu considero senão o meu melhor amigo um 

dos meus melhores amigos mesmo discordando totalmente dele, e quando eu 

ouço ele falar alguma coisa de Bolsonaro perto de mim porque ele não fala que 

é pacto da gente não falar de Bolsonaro, quando ele fala alguma coisa eu tento 

entender também o lado dele, tipo a família dele toda é militar, ele estudava em 

SP num colégio de elite e ele diz que 70% dos pais dos amigos dele são militares, 
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a maioria dos amigos dele foram seguir carreira militar, então ele é totalmente 

dentro de uma bolha. Então quando eu ouço ele falar alguma coisa assim não 

tem nem como eu tentar falar uma coisa diferente que não tem como desfazer 

aquilo, e se sentar com ele é conversar eu sei que não vai dar para conversar 

porque ele não vai aceitar a conversa. Então tipo assim, é como se isso não 

existisse entre a gente, mas tem realmente assuntos de interesse comum fora 

política que a gente tem super afinidade, e se, por exemplo se eu entrasse no 

perfil dele antes de conhecer ele e estivesse Bolsonaro e tal eu não vou adicionar 

porque ele vota em Bolsonaro e não teria a amizade dele que é bem bacana. 

Então sei lá, é muito complicado isso.  

 

 

Se a gente pensar em meme? 

- Eu tenho meme, eu lembrei de um meme agora. Tem um meme que é tipo 

assim, o cara fala para o outro: qual a forma da felicidade e como eu faço para 

viver mais leve? Não conversa e não discute política no Facebook. Mas e a 

situação de tal e tal? Você quer ter razão ou ser feliz? Eu sou muito assim, se eu 

fosse esquentar eu ia perder muita amizade, ficar muito mais puto com as 

noticias que eu vejo e tal. Então tento trabalhar isso, não que eu sou totalmente 

alheio as coisas de política, mas eu penso pra mim isso.  

 

Mas você vai perder mais hoje se começar a entrar na política? 

- Vou, porque tipo sei lá ambiente familiar antigamente se eu visse algum familiar 

meu falando alguma coisa, não meu pai e minha mãe, mas tia alguma coisa 

falando uma coisa racista, meio homofóbica eu ficava puto, nervoso e tal. Hoje 

eu já entendo que é outra criação, eles vem do interior, outra cultura, meu avô 

era muito assim também, então o que foi passado pra eles foi isso.  

 

Você evita passar meme por causa disso? 

- Meu Facebook não tem nada porque eu não gosto de Facebook mesmo. Mas 

Twitter eu gosto.  

- Facebook é mais para o grupo mesmo.  
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- Uma coisa positiva que eu vi na minha família, meu pai e minha mãe não são 

tão cabeças duras, não tão quadrados, mas óbvio que eu não posso cobrar que 

eles tenham a mesma cabeça que eu que estou numa universidade e tive muito 

mais acesso a redes sociais e tal. Mas eu tenho muitos tios que são bem 

conversadores, então tipo assim, sempre tem churrasco lá em casa e antes 

algum comentário que saia eu reclamava com eles e ficava mal e tal. Mas depois 

de um tempo de tanto eu expor isso tia não é isso, tia não é isso, sempre que 

tem um assunto que vai entrar numa polêmica minha tia mesmo fala: não vamos 

falar isso que o Felipe não gosta. Um tio meu num assunto de homossexual o 

meu tio falou uma besteira e o meu pai brigou com ele, porque o meu pai falou 

que se tivesse um filho gay iria apoiar e o meu tio ficou meio assustado assim. 

Então o meu tio não toca mais nesse assunto também. Eu acho que por eu ter 

exposto isso algumas vezes lá em casa para minha família sempre que vai ter 

alguma polêmica meu tio ou minha tia já falam: o Felipe não gosta, ele está aqui 

não vamos falar disso. Talvez isso fez com que eles refletissem de alguma forma 

porque era algo intrínseco neles que sairia assim.  

- Ou eles pegaram a mania de não querer entrar em discussão com você.  

- Eles não refletiam que estavam sendo preconceituosos é algo que saia deles 

como comentário. Se eu falasse que ele estava sendo racista, ele falava: por 

que? Não estou entendendo. Só de eu falar agora tio não fale isso que é racismo 

ele se poda de falar, ele percebeu que isso é preconceito.  

 

E a relação da família com os memes? 

- No grupo de Whatsapp sempre rola, sempre. Meus tios sempre mandam 

alguma coisa, impeachment da Dilma teve muita coisa, até aquele meme que 

estava tendo entra a Pablo e o Lula, o grupo da família inteiro era isso, meme de 

Bolsonaro, milhares de coisas.  

 

E como você respondia? 

- No caso eu não respondia, só deixava passar porque eu não queria esquentar 

a cabeça.  
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Você acha que o meme é um artificio para falar uma coisa que as pessoas 

querem falar de um jeito mais aceitável? Como o meme é usado para falar 

de política? 

- Acho que no caso da minha família meus tios com 40, 50 anos eles mandam 

essas coisas no grupo, mas sempre rola uma conversa depois entre eles. Eles 

mandam o meme com o tema e depois começam a falar sobre isso. O que eu vi 

que é diferente do que eu uso de vez em quando, porque uma vez eu fui 

responder uma conversa sobre política no grupo de família e mandei só um 

meme, o meme da Monica no computador. Eu tinha dado uma opinião, uma frase 

eu concordando com alguém e um tio meu mandou um texto gigantesco falando 

milhões de asneiras, eu só respondi: ah ta. Simples.  

 

Vocês fazem isso também? 

- Esse meme da Monica que você falou ele não é de política.  

 

 

Vocês tem no celular alguns memes assim? 

- Eu tenho guardado uns 7 memes.  

- Eu tenho gif do próprio Whatsapp 

- Conversando no Whatsapp a pessoa falando alguma coisa eu nem abro o meu 

teclado de emogis eu vou direto na minha galera e caço um meme que eu tenho 

e mando.  

- Eu tenho uma galeria de frases e memes.  

- Também tenho 

- Tem memes que você instala no teclado do celular, troca para emogis e pode 

trocar direto para teclado de meme.  

 

Vocês falaram que são mais pessimistas, o Felipe falou a palavra cético? 

- Cético, não tanto em relação as pessoas, mas em relação a política.  

 

Por que são pessimistas com política? 
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- Porque eu vejo questões tão institucionalizadas, tão enraizadas na própria 

população mesmo que eu não consigo vislumbrar uma mudança profunda. 

Quando eu vejo alguma coisa é muito nichada, os jovens são mais conscientes 

de alguns casos e estão se mobilizando mais, mas se a gente olhar é uma 

parcela bem pequena porque o grosso da população mesmo está totalmente 

alheia a algumas discussões e como eu disse é algo muito institucionalizado que 

eu não consigo vislumbrar uma melhora. Óbvio que eu não vou largar de mão, 

mas é uma coisa que eu vejo por mim, lendo e analisando as coisas eu tenho 

minha consciência do que eu acho melhor não só pra mim, mas também para o 

geral. E eu vou por mim, sei lá cara, não consigo vislumbrar muita evolução 

assim, pelo menos a curto prazo.  

 

Quem tem hábito de compartilhar memes de política em conversas ou em 

rede social? 

- Acho que tem tanto meme na minha vida e tem de política no meio, não é 

consciente que é de política, mas compartilho o tempo todo.  

 

 

Vocês falaram de Twitter, vocês são mais de Twitter hoje do que Facebook? 

- Muito mais Twitter 

- Muito mais, nem tenho Facebook 

- Eu acho que Twitter é uma rede querendo ou não é um pouco mais confiável 

quanto as notícias porque o Facebook é bombardeado de feak News coisas de 

head line, e o Twitter tem a coisa de ser sucinto e dizendo a coisa em poucos 

caracteres a notícia tem que estar ali e ponto. E aí todo mundo comentando o 

tempo todo, então tem diversas opiniões e diversas coisas num rolar de tela.  

 

Você acha que tem menos chance de cair numa feak News no Twitter do 

que no Facebook? 

- Deve ser igual.  

- Não que seja no Twitter, mas vamos botar Facebook 90% e Twitter 70, 60% 

alguma coisa do tipo. Eu acho o Twitter bem mais rápido, ele é muito mais tempo 
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real que o Facebook, as coisas acontecem e no minuto seguinte é top no Twitter.  

A informação corre muito mais rápido, você passa um dia fora do Twitter parece 

que ficou uma década fora dele. Parece que você se desligou do mundo por 

muito tempo. As vezes eu saio de casa de manhã para vir para a faculdade 

quando eu chego em casa a noite que vou abrir meu Twitter fico horas no Twitter.  

 

Vocês voltam onde pararam ou não? 

- Eu volto no momento que eu parei.  

- Muita coisa, não volto 

- Volto assim, não muito.  

- Depende de onde eu parei.  

- Agora o Twitter te ajuda enquanto você esteve fora isso aqui.  

- Acho que o Twitter tem mais bolha.  

- O Twitter tem uma bolha maior eu acho, mas você em um acesso mais fácil as 

outras. Se você ficar só no seu feed você está ali o tempo todo com o mesmo 

pessoal que veem os mesmos memes que você, falam as mesmas coisas que 

você, tem os mesmos interesses então é uma bolha bem maior. Mas se você 

quiser saber sobre o assunto x joga na pesquisa e vai estar um monte de gente 

falando sobre aquilo e o acesso é fácil. No Facebook querendo ou não só as 

coisas que os seus amigos postam, compartilham. No Twitter tem todos os perfis 

à disposição a qualquer momento.  

- Facebook no meu caso eu tenho muita gente adicionado e não tenho o mínimo 

contato.  

 

Twitter tem um garimpo melhor de (inaudível) 

- Tem, Twitter você seleciona muito mais quem você quer seguir.  

- Até porque no Twitter é bem mais filtro, Facebook eu aceito um parente distante 

que nem falo, mas no Twitter não aceitaria porque você posta com muito mais 

frequência e muito mais bobeira do que no Facebook.  

- Quando você está conhecendo alguém até hesita passar o seu Twitter para a 

pessoa.  
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- No Twitter você não mede muito o que vai falar, está pensando e vai lá na 

parada.  

- É tipo um HD externo do seu pensamento o Twitter 

- Exatamente 

- Você está vendo futebol e pensa alto ali.  

 

E vocês fazem memes? 

- Eu faço muito.  

- Também faço 

- Eu estava normal e sem querer eu fui pegar o celular um grupo de amigos 

nossos todo mundo me marcando e rindo quando eu vi era uma foto minha que 

meu amigo tirou sem eu perceber e era uma cara todo feliz, e eu não percebi. 

Quando é 10x10 marca na foto, eu não sou muito ligado nessa coisa de meme, 

mas estava no grupo de amigos em comum e todo mundo me marcando.  

- No grupo da faculdade a gente faz muito, foto de gente dormindo e boa noite 

grupo e manda de noite para a galera.  

- Deu mole vira meme 

- Postagem de professor no Facebook já virou meme pra gente.  

 

Mas vocês acham que tem memes que ficam só no seu círculo ali? 

- Sim, tem memes que ficam  

- Tem uns que a gente tenta passar pra frente, mas.... 

- Mas se eu pego uma foto do Heitor dormindo na aula e escrito boa noite grupo 

e mandar no grupo da minha família todo mundo fala: o que? Se eu mandar no 

grupo dos meus amigos da cidade não funciona. Então são memes que a gente 

cria que só vão funcionar naquele grupo para aquele momento, só tem graça 

para aquelas pessoas.  

- Eu já fiz um meme tipo assim, no Twitter, oi crush quer dançar comigo? Era a 

foto do bandejão.  

- Eu já fiz memes e até ganhei dinheirinho em cima deles, eu estava fazendo um 

pré vestibular popular lá da minha cidade e aí tinha bastante público jovem, dai 

o coordenador falou lá alguém que faça meme? Eu faço e tal. Eu fui e criei uns 
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memes zoeiros das aulas, alguns assuntos engraçados eu ia e postava que era 

para melhorar o público na página de Facebook, nas redes sociais só que aí 

depois eu acabei aproveitando os memes para fazer cartazes de divulgação das 

aulas para melhorar o público. E os cartazes que tinham esses memes o público 

aumentava muito. Eu fazia uma montagem, o tema era Revolução Medieval, 

recortava a cabeça do professor e colava num cavalheiro medieval no cartaz. 

Mas chamava muito público.  

- Tem muita forma de ensino que usa muito meme só quem está estudando 

aquela matéria que vai entender, é engraçado.  

- O pessoal gostava bastante, e ganhei um dinheirinho com isso.  

 

Se a gente tivesse que completar essa frase – Memes de política serve 

para? 

- Criar discórdia 

- Treta 

- Ser engraçado também 

- Rir das desgraças 

- Aquele que o Netflix respondeu do Bolsonaro eu achei super engraçado 

- Você está louca querida! 

- Os memes da Dilma também são engraçados 

- Talvez para expor uma opinião de forma menos agressiva também.  

- Expor ideologia política com mais leveza.  

 

Mas é só para rir os memes? 

- Não, vai além disso.  

- Teve um meme que eu não ri nenhum pouco era sobre a Mariele a PF está 

investigando o caso da Mariele, e era o Homem Aranha investigando o email.  

- Meme tem uma conotação meio irônica, ele é engraçado e tem uma criticazinha 

ali, ele deixa uma mensagem subentendida.  

- Talvez seja uma forma de deixar o caminho mais aberto para as pessoas 

conhecerem outros lugares.  
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- Dependendo do meme que você usa consegue expor a sua condição e posição 

política.  

- Esse da Mariele e PF é um meme que você vê e já sabe na hora o que quis 

dizer com isso.  

 

Se proibissem os memes de política? 

- Provavelmente fariam memes da pessoa que proibiu.  

- Tipo aquele dos EUA que só tem meme com a cara dele.  

 

Eu prefiro os memes que? 

- Textão 

- Memes que falam 

- Apimentados 

- Sem sentido, humor non sense 

 

Vocês falaram que tem uma galeria de memes no celular de vocês, qual o 

critério para o meme ir para a galeria, esse eu guardo? 

- O meu é que eu vou usar em alguma situação na minha vida, eu guardo.  

- Tem um programa alternativo de cultura, um cara que nunca viu o filme e vai 

falar sobre o filme, tem vários memes.  

- Está em alta e fervendo, humor sem sentido.  

- Não consigo dizer que tem padrão nenhum na minha galeria de memes, tem 

meme de tudo que você imaginar aí.  

- Eu guardo um meme que eu sei que posso reutilizar.  

- Esse aqui eu super gostei para política, um scrat do JN, boa noite.  

 

Vocês falaram a coisa do pessimismo e tal, memes de alguma forma 

traduzem esse momento de pessimismo? 

- Acho que sim.  

- Acho que traduzem de uma forma mais leve 

- A hora do brasileiro de zoar com tudo.  
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Mas consegue sair da esfera da zoação? 

- Acho que não sai, pode ter uma mensagem além, mas continua sendo zoação.  

- Ele vai ter sempre a ideia de ser zoeira, mas vai ter uma pontinha de querer 

criticar alguma coisa, vai ter um certo julgamentozinho, querendo ou não esse 

meme da PF que investiga o caso de Mariele aí o Homem Aranha, está passando 

a mensagem que a polícia vai ter que investigar, meio irônico com o caso. 

Sempre uma leve crítica.  

 

Se a gente tivesse que classificar se vocês estão descrentes em relação a 

política em 5 anos, acreditam em alguma mudança? Que memes usariam? 

- Boa noite e os créditos do JN subindo 

- 5 anos é muito pouco.  

- Para 10 anos já começa a mudar alguma coisa.  

- Acho que essa pergunta não sei opinar.  

- Também não.  

 

Agradece e encerra.  
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