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APRESENTAÇÃO

O Simpósio + Exposição #MUSEUdeMEMES é um evento acadêmico de
âmbito transdisciplinar, que congrega um simpósio, a ser realizado entre 29 e
31 de maio de 2019, das 9h às 21h, e uma exposição, que será inaugurada no
dia 18 de maio, ambos no Museu da República (Palácio do Catete), Rio de
Janeiro. O evento pretende ser um fórum de troca de experiências acadêmicas
a respeito do universo temático dos estudos sobre memes e terá programação
diversificada, contando com pesquisadores nacionais e estrangeiros.
O tema central de sua primeira edição é A política dos memes e os
memes da política. As conferências trarão reflexões em torno dos memes de
internet, seus usos políticos, o humor subjacente, a cultura participativa que
lhes é inerente, e muito mais. Além delas, os seminários temáticos, com
chamadas para submissão de trabalhos, promoverão debates em torno de
investigações em andamento, conduzidas por pesquisadores no âmbito da pósgraduação. E o evento conta ainda com oficinas sobre linguagem de memes,
voltadas prioritariamente para professores e alunos do ensino básico.
Os estudos sobre memes de internet vem ganhando relevância nos
últimos quinze anos, a partir de perspectivas e contribuições de diferentes
áreas. Simpósio e exposição são uma oportunidade para discutir essas
pesquisas e apresentar ao grande público os avanços no campo. A realização
do Simpósio + Exposição #MUSEUdeMEMES é da Universidade Federal
Fluminense, através do Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas
Políticas e Economia da Colaboração (coLAB), e do Museu da República, com
patrocínio da Capes e do CNPq. O evento conta ainda com o apoio institucional
do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital (INCT.DD),
do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal
Fluminense (PPGCOM-U FF), e do Instituto B rasileiro de M useus (IB RAM ). ‐N ós
amamos memes e vamos protegê-los!
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#MUSEUdeMEMES

O #MUSEUdeMEMES nasceu de uma dupla provocação. De um lado,
como todo museu, ele tem o objetivo de apresentar ao grande público um
pouco da memória a respeito de um dado tema. De outro, ele é, em si, um
meme, isto é, uma brincadeira, um artifício, cujo principal propósito é estimular
a reflexão e disseminar um conjunto de questionamentos. Em suma, o museu é
uma ferramenta de comunicação, mas também é ativismo político, é teoria mas
também é práxis.
Como um projeto desenvolvido sob a coordenação-geral do professor
doutor Viktor Chagas e que envolve pesquisadores e estudantes do Laboratório
de Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração (coLAB),
vinculado à Universidade Federal Fluminense e ao Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o #MUSEU tem a expectativa
de apresentar ao grande público um conjunto de pesquisas sobre o tema,
valendo-se de sua vertente como projeto de extensão universitária e exercício
de divulgação científica. Como escritório-modelo ou agência-escola, o #MUSEU
organiza oficinas e seminários acadêmicos, desenvolve projetos de inovação
tecnológica, e, acima de tudo, suscita problematizações indispensáveis.
Mas por que um museu? Há dois gestos envolvidos simultaneamente na
fundação de um #MUSEUdeMEMES. O primeiro e mais evidente deles é o de
preservar a memória concernente aos memes de internet, e, ainda, de sugerir
que reflitamos com maior cuidado sobre o lugar que os memes ocupam na
cultura contemporânea. Afinal, não se guarda qualquer coisa em um museu.
Os memes são ressignificados como linguagem ou expressão cultural
de suma importância, como vetores de memória, e, que devem, por assim
dizer, ser entendidos também como patrimônio. Dito isto, quem entende os
memes de internet apenas como cultura inútil está perdendo muitas camadas
de significado.
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Ato contínuo, o segundo movimento desloca o sentido do museu,
normalmente tido como instituição mantenedora de uma arte erudita ou de
uma história das elites, e passa a compreendê-lo como ferramenta a serviço da
cultura popular, notadamente, em nosso caso, da cultura popular da internet
(um tipo bastante específico). Um #MUSEUdeMEMES é, dessa forma, um
produto da museologia social, que se quer no mundo.
O que faz um museu de memes? São variadas as nossas atividades.
Particularmente, o #MUSEU se preocupa com (1) a constituição de um acervo
diversificado a respeito dos memes brasileiros ou que circularam pelo Brasil em
algum momento de sua trajetória na internet, (2) com a organização de um
conjunto de referências bibliográficas e orientações e debates de ordem teóricometodológicas

para

pesquisadores

interessados

na

investigação

sobre

fenômenos relacionados ao universo dos memes de internet, (3) com a
realização de eventos e exposições, físicos ou virtuais, abertos ao público em
geral, com o interesse de fomentar o debate sobre temas congêneres.
Em sentido estrito, o #MUSEUdeMEMES consiste em uma atividade que
envolve pesquisa, ensino e divulgação científica, e tem como escopo a
implementação de um foro de referência para leigos e pesquisadores. O acervo
de memes compilados pela equipe de curadores é apenas uma pequena parte
de nosso trabalho, que consiste também em mapear os últimos lançamentos do
mercado editorial e monitorar periódicos científicos de mais de 50 países
diferentes para acompanhar a produção acadêmica na área. Além disso,
procuramos sistematizar práticas de pesquisa e compartilhar discussões com
outros grupos de pesquisadores interessados, de modo que temos, hoje,
múltiplas frentes de investigação, dos memes políticos ao universo do
entretenimento midiático, dos esportes aos memes feministas e LGBTI.
O acervo é composto, atualmente, de algumas centenas de famílias de
memes, dentro das quais dezenas de milhares de conteúdos foram mapeados
previamente por nossa equipe, e constituem a reserva técnica do #MUSEU. O
trabalho dos pesquisadores envolve a documentação dessas famílias de memes,
isto é, conjuntos temáticos específicos - não apenas uma peça isoladamente,
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mas um grupo de peças que apresentam pequenas variações sobre um mesmo
tema em comum. O primeiro passo dessa operação é identificar a que gênero
esse meme pertence, em que formatos materiais ele circula (se com uma
legenda sobreposta a uma imagem, se com uma fotomontagem, em um
formato textual a partir de uma hashtag etc.), e em que regiões do mundo ou
em que comunidades ele tem maior apropriação.
Esse processo se inicia a partir de uma coleta de conteúdos nas mídias
sociais e através de pesquisa sobre a origem e os significados daquele meme. O
trabalho é performado continuamente, mas levado a cabo em ciclos temáticos,
em que a equipe define os temas de interesse, para que então os materiais
sejam pesquisados.
Tomado como um webmuseu, o #MUSEUdeMEMES não se configura a
partir de um cenário virtual tridimensionalizado, e não procura reproduzir ou
emular a experiência de visitação dos museus físicos. Trata-se de um museu
que respeita o suporte midiático que lhe é inerente, e, como tal, aposta nos
mecanismos de associação e agregação de conteúdos para apresentar ao seu
“visitante” uma coleção por se construir, uma coleção em que o próprio
visitante tece suas conjecturas e experiencia por si mesmo, pois os memes só
ganham contexto quando o humor subjacente lhes emerge. A piada interna
que, em muitos sentidos, é o próprio meme só se completa quando o
interlocutor acha graça. Por isso, os memes, muitas vezes, sucumbem ao
tempo. Por isso também, nem sempre os memes ultrapassam a condição de
artefatos subculturais para se tornarem efetivamente conteúdos de grande
abrangência.
Como surgiu o #MUSEUdeMEMES? O projeto em que se insere o
#MUSEUdeMEMES remonta a uma série de debates iniciada no âmbito da
universidade ainda em 2011, quando começamos a arregimentar referências
bibliográficas de estudos sobre memes de internet de várias áreas e diversos
países. Em 2012, iniciamos um ciclo de encontros abertos ao público, que
apelidamos de #memeclubes. Nos #memeclubes, é selecionada uma temática
particular como pano de fundo, e, numa experiência similar a de um cineclube,
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os participantes são levados a assistir a uma sequência de memes e depois
discutir os temas que se desdobram da apresentação. Com o tempo, essa
experiência foi paulatinamente se convertendo em micro-exposições. Foi então
que decidimos lançar o #MUSEU, como nosso braço virtual.
Congregando alunos e professores de diferentes instituições de ensino
superior do país, o projeto surgiu como atividade no curso de graduação em
Estudos de Mídia e na Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal
Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. Os encontros presenciais ocorrem no
espaço universitário, mas o #MUSEU também organiza exposições e ações no
ambiente virtual.

Viktor Chagas
Universidade Federal Fluminense (UFF)
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Imagem e representação: entre imagens
intencionalidade na comunicação política
Dandara Magalhães
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Caio Melo da SIlva
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Luiza de Mello Stefano
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Madianne Nunes, Maria Beatriz Filgueiras
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Os Memes da Netflix: construção de marca e comunicação nos sites de
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Natalia Dias
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IMAGEM E REPRESENTAÇÃO: ENTRE IMAGENS PICTÓRICAS E A
INTENCIONALIDADE NA COMUNICAÇÃO POLÍTICA1
Dandara Magalhães2
INTRODUÇÃO

O homem, ao invés de se servir das imagens em função do
mundo, passa a viver o mundo em função de imagens. Cessa de
decifrar as cenas da imagem como significados do mundo, mas o
próprio mundo vai sendo vivenciado como um conjunto de
cenas. Esta inversão da função das imagens é a idolatria. Para o
idólatra – o homem que vive magicamente – a realidade reflete
imagens. (FLUSSER, 1998, p. 29)

Quando Flusser, na virada do século XX para XXI escreve o parágrafo
citado acima, percebemos que o autor inquieta-se com a força que as imagens
têm na experiência cultural. Entretanto, seu olhar ainda se volta muito para as
1

Trabalho apresentado ao Seminário Temático Memes e Cultura Política do Simpósio + Exposição
#MUSEUdeMEMES, de 29 a 31 de maio de 2019.
2
Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal
Fluminense
(PPGCOM-UFF).
Bacharel
em
Estudos
de
Mídia
(UFF).
e-mail:
magalhaesdandara@id.uff.br
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imagens técnicas e o universo visual que é tecnicamente mediado. Quando
pensamos no uso das imagens dentro do âmbito político, Lippman (1965)
retoma exemplos de propaganda militar da Primeira Guerra Mundial e Gomes
(2011) aponta para as cerimônias do poder político no modo de vida
democrático, onde a legitimação do poder demanda operações discursivas de
tipo persuasivo ou argumentativo dentro de uma comunidade que partilha
sentidos. Ainda segundo Gomes (2011), em seu livro Transformações da
Política na Era da Comunicação de Massa, as possibilidades da comunicação de
massa.
Ainda segundo Gomes (2011), em seu livro Transformações da Política

na Era da Comunicação de Massa, as possibilidades da comunicação de massa
introduzem novas potencialidades, introduzidas nas artes políticas que se
contrastam com o período anterior pois na sociedade da comunicação de massa
as imagens políticas são produzidas em grande quantidade, sem nenhum ritual
envolvido e em quaisquer circunstâncias, vulgarizando as imagens que,
fabricadas pelos meios, tentam servir como legitimação simbólica.
A forma de fazer política por meio da imagem não muda por completo
na sociedade contemporânea já que a democracia não dispensa o teatro
cerimonial do poder, entretanto a cena onde o poder se realiza torna-se mais
acessível à uma apreciação visual e/ou sonora. Nossa hipótese é que, de forma
semelhante, as imagens em si encontram similaridades seja o seu formato
fotográfico, desenhado ou editado no computador e de certa forma conversam
quando observamos a intencionalidade por trás do olhar sobre o político
retratado.
Quando olhamos para a imagem na política estamos olhando, portanto
práticas políticas contemporâneas e o seu comportamento na produção de
opinião pública. Pautando nossa ideia a respeito da imagem política, como
posta por Maquiavel em seu O Príncipe, sob a ótica de uma política das
aparências, podemos perceber que na história da sociedade moderna em
paralelo com as tentativas de controle de opinião geral a respeito da imagem
de um governante, temos também a produção popular, concentrada na
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interação entre as esferas sociais, que vai de encontro para apontar críticas
nessa mesma aparência.
Na era da comunicação de massa, não falamos mais em agentes
passivos que são impostos a uma política em cena onde o espetáculo da política
separa os atores e do outro os assistentes espectadores que apenas desfrutam
da ação. Acreditamos que a comunicação política contemporânea é envolta por
uma dramaturgia política (GOMES, 2011) que ancora a espetacularização da
política na associação do espetáculo à dimensões peculiares que de forma
mimética se utilizam de representações das ações humanas para engajar a
opinião pública. Esse espetáculo, é construído de forma a ser apreciado,
destacando o aspecto teatral característico da dramaturgia. Assim, políticos
passam a ser atores que se apropriam de personagens, estruturas narrativas e
de artifícios a fim de causar efeitos emocionais.
Neste artigo, buscamos levantar uma referência teórica que dê conta de
compreender o debate a respeito da imagem política e sua intencionalidade,
além das formas de representação da política observando, como fenômenos
imagéticos pictóricos, a charge e o meme de internet. Para tanto, dividimos a
discussão em duas partes, a primeira parte ocupa-se em analisar as imagens e
seus meios, para então debater, no segundo momento do trabalho, as formas
de representações dentro da política.
Buscamos traçar um caminho onde refletimos a respeito das principais
características que têm se mantido através do tempo dentre todas as
expressões pictóricas para compreender de que forma se constroem as
representações que temos dos políticos e de pautas políticas, além das
principais representações que esse tipo de conteúdo condiciona. Nossa intenção
é realizar uma reflexão a respeito dessas imagens de forma a concluir como os
memes e as charges se enquadram num aspecto intencional que brinca com as
noções sugestivas próprias do pictórico.
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A IMAGEM POLÍTICA E SUAS REAIS INTENCIONALIDADES
Como apontado por Wilson Gomes (2011), o campo científico da
comunicação

política

caminha

para

uma

compreensão

de

que

as

transformações advindas dos meios, recursos e linguagens que temos na
sociedade contemporânea gera uma alteração nos aspectos da atividade
política quando, na verdade, essa visão subestima a atividade política dentro da
sociedade democrática moderna. Na era da comunicação de massa, os novos
aspectos que surgem são, na verdade uma nova dimensão de algo já
permanente na política, aspectos esses que em sua essência permanecem
inalteráveis.
Procuramos defender esse diálogo, analisando as imagens na política a
partir da compreensão de que “desde sempre, a política se pratica de muitos
modos e através de múltiplos instrumentos.” (GOMES, p, 421, 2011). A imagem
têm seu papel na representação, significação e afeto, desde a Grécia Antiga, a
forma como os grafites e depois as pinturas, a fotografia jornalística, as charges
e cartoons políticos e, hoje, os memes de internet têm se estabelecido, nos
coloca mais próximo da noção de que esse campo não é simples e que, para
além do que o governante pretende dramatizar sob a sua imagem temos,
desde os primórdios as pautas de discussão pública e do agendamento
caminhando junto com as representações “oficiais do governo”.
Não nos interessa aqui trabalhar a respeito da compreensão dessas
imagens a partir de seu dispositivo técnico, mas sim, a partir das suas
significações, acreditamos que tais representações pictóricas se configuram em
meios midiáticos, que podem informar, questionar ou trazer a agenda pública
assuntos de discussão que passam por pautas políticas e se inserem no nosso
cotidiano

como

informação,

que

não

se

preocupa

em

esconder

a

intencionalidade do autor. No âmbito da fotografia, os teóricos clássicos
assimilam a significação visual em demasia aos seus aparatos mediáticos - ou
dispositivo fotográfico -, como se o mesmo fosse essencial na assimilação do
discurso, seja ele documental, ficcional, estético ou mesmo jornalístico.
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Autores como Kracauer (1960) apontam o dispositivo fotográfico como
parte fundamental pois analisam trabalhos de fotógrafos artistas que utilizam o
dispositivo de modo a alterar e se distanciar da realidade, causando efeitos
muito mais artísticos e menos de caráter informacional, misturando o real ao
artificial. É fato que não devemos negligenciar, no âmbito das teorias
fotográficas, as descobertas que contribuem para tanto devido a inovações
técnicas próprias da mídia. Entretanto, o discurso de que as primeiras câmeras
fotográficas são “fonte de inspiração para artistas” (ibdem, p, 9. 1960) pareceme reduzir o olhar à novos artistas empolgados da época.
Quando observamos as relações entre a fotografia e a pintura, nos
apoiamos também a Walter Benjamin, autor que observa a questão técnica que
envolve o aparato (1985). Em seu texto A obra de arte na época de sua

reprodutibilidade técnica , ele apresenta que apesar de todas as obras de arte
inicialmente serem suscetíveis a reprodução, as novas possibilidades de
reprodução características da modernidade, são capazes de alterar a concepção
das obras como objetos de culto, gerando assim, uma crise na aura.
Benjamin não viveu o suficiente para presenciar todas as tradições
artísticas de reprodutibilidade e seu compartilhamento massivo, que se
tornaram parte da nossa experiência cultural diária. Mas, em seu período de
vida já pode prever o que resume bem, para nós, a produção em massa de
conteúdo que vemos hoje através das Redes Sociais Online (RSO), quando diz
que com a reprodutibilidade técnica, existe uma emancipação da obra que
passa a destacar-se de um ritual. A obra então fica cada vez mais fácil de ser
reproduzida e a autenticidade das cópias não tem mais sentido (BENJAMIN,
1985). Essa leitura no contexto atual, não se refere apenas de fotografias, mas
sim das mais diversas formas de imagens manipuláveis que expressam a
coletividade humana.
É com Dubois (1998) que vemos a primeira tentativa de observar o
fenômeno fotográfico como algo que funciona de forma a testemunhar uma
realidade. O autor distingue a fotografia de outras imagens pictóricas (tais
como o desenho e a pintura) pois esclarece que a primeira não opera no
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âmbito da significação por elas mesmas, mas em seu sentido exterior. No que
Ginzburg (1990) acrescenta,
o que caracteriza esse saber é a capacidade de, a partir de
dados aparentemente negligenciáveis, remontar a uma
realidade completa e não experimentável diretamente. Pode-se
acrescentar que esses dados são sempre dispostos pelo
observador de modo tal a dar lugar a uma seqüência narrativa,
cuja formulação mais simples poderia ser ‘alguém passou por
lá’. (p. 152).

Esse formato narrativo, entretanto não é próprio da imagem fotográfica.
Eco (1998), em sua tentativa de elaborar uma teoria do conteúdo que fundisse
semântica e pragmática, apresenta uma visão “eminentemente ‘cultural’ dos
processos semióticos ao fato de que (...) há algo no continuum da experiência
que impõe limites às nossas interpretações” (ibdem, p. 13, 1998).
Esse pragmatismo é trabalhado mais a fundo na obra de Walton (1984)
que se afasta do olhar romântico a respeito do fenômeno para argumentar que
o mesmo não é próprio da fotografia, apenas usufrui mais de elementos que
outras imagens já possuem em menor quantidade. Dessa forma, pinturas e
desenhos têm a capacidade de serem realistas, sendo em alguns momentos
indistinguíveis de fotografias.
Scruton (1981) por sua vez acrescenta sentido a nossa discussão sobre
imagens e suas representações quando identifica que a compreensão de uma
pintura, por exemplo, envolve uma compreensão de pensamentos que são
comunicados pela mesma. É isso que, para o autor, sustenta a intenção do
pintor e o modo com que enxergamos o quadro, que por sua vez integra os
modos de ver e os regimes do pensamento. É na intencionalidade da
representação que para Scruton preservamos as relações de semelhança visual,
que é definida nas formas visuais e faz com que possamos compreender as
imagens

como

representações,

que

guardam

aspectos

dos

objetos

representados.
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Quando Scruton compreende a fotografia como a “produção de uma
cópia de uma aparência” (ibdem, p., 587, 1981) ele indica que a câmera (ou
dispositivo) é usada não para representar algo mas para apontar em sua
direção, colocando toda a responsabilidade no papel que o assunto cumpre
como um processo independente de representação e não mistura o fenômeno
aos outros exemplos de imagens pictóricas, pois insiste em uma concepção a
respeito da “fotografia ideal” que não se associa ao fotojornalismo e a
fotografias

políticas,

por

exemplo,

dissociando

assim

as

apropriações

discursivas características desses usos da imagem. Entretanto, acreditamos
que, diferente do que o autor aponta, a intencionalidade é uma instância que
perpassa todos os fenômenos visuais e, em muitos casos, se utiliza de recursos
já estabelecidos previamente por outros meios para replicar uma ordem
discursiva, vide os exemplos.

Figura 1

Fonte:
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/01/fo
to-de-dilma-transpassada-por-espada-vencepremio-internacional.html. Acesso em:
08/04/2019

Figura 2

Fonte:
http://www.outrafrequencia.org/2016/05/cha
rges-do-impeachment-de-dilma.html. Acesso
em: 08/04/2019
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Figura 3

Fonte:
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Michel_
Temer_(2008).jpg. Acesso em: 08/04/2019

Figura 4

Fonte:
https://twitter.com/candidatonica/status/730
874215801487360. Acesso em:08/04/2019

A fotografia da ex-presidenta Dilma Rousseff sendo transpassada por
uma espada de um militar, feita por Wilton Júnior em um evento da Academia
Militar dos Agulhas Negras, nos aproxima da crítica que Phillips (2009) faz a
Scruton ao identificar que se a fotografia tem um assunto, ela não é
meramente causal. Se consideramos a fotografia apenas como causal, como
apresentados por alguns autores, ela não possui objetos ou assuntos
representacionais, o que contrasta diretamente com as figuras apresentadas
acima - tanto desenho (apresentado no formato de charge, pelo artista Latuff),
quanto na imagem obtida por Wilson Júnior. Mais do que isso, podemos
identificar que a relação entre o processo da fotografia e do desenho aqui
apresentado, quando relacionamos a abordagem de Phillips e Costello (2009),
torna-se necessária uma introdução à “semelhança de família”, com os
universos visuais que são pautados pelo mesmo tipo de intencionalidade. As
figuras 3 e 4, que comparam Michel Temer ao personagem Vingador, do
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desenho infantil Caverna do Dragão (1983-1985), exemplifica também este
debate teórico.
A experiência visual apresentada em imagens onde o ex-presidente
Temer aparece com sua cabeça encaixada de certa forma no símbolo do PMDB,
caminham para um tratamento da questão observando a “agência intencional”
que circula o fenômeno, aliado a estética da imagem. Essa agência age de
forma que o olhar do fotógrafo para o evento que se desenrola a sua frente
tem origens e características discursivas próprias da imagem mostrando, mais
do que o evento, o trabalho na produção da imagem como uma representação
(MAYNARD, 1985). Aliando isso, à prática dos memes de internet que propõese a serem grupos de conteúdos que fazem sentido ao compartilhar
características em comum, seja em sua forma, conteúdo ou posicionamento
(SHIFMAN, 2014), somos capazes de encontrar nas RSO diversas manifestações
onde o ex-presidente é associado ao personagem vilão do desenho já de forma
orgânica.
Baxandall (2005) aponta os aspectos de uma “gestão intencional” como
originário de um efeito onde a imagem aciona uma percepção por parte de
quem a produz. Essa noção nos aproxima da imagem política no aspecto amplo
da nossa discussão pois a relação com o instante associado à dramatização dos
acontecimentos são identificados por serem uma característica da imagem
própria de um instante ou situação. Ainda falando sobre a intencionalidade por
trás do fotógrafo, Armstrong acrescenta sua visão ao fato quando aponta que

quer este momento tenha sido capturado ao vivo ou arranjado,
isto não importa; ele é ainda uma questão de apertar o botão
no momento certo para fazer essas coisas se corresponderem.
Fundamentalmente diferente do antigo momento ‘pregnante’
ou clímax da figuração narrativa, este momento decisivo ilustra
o modo no qual a agência intervém o automatismo da câmera.
(ARMSTRONG, 2012: 710)
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Observando a fotografia como um dos meios pictóricos capazes de
representar imagens no âmbito da política através dos recursos intencionais do
fotógrafo, procuramos nos aproximar de outros tipos de imagem incluindo a
pintura, o desenho, e também as representações pictóricas dos memes de
internet, pois compreendemos por “imagem”, como Maynard (1997) salienta,
tudo que possui uma experiência visual como modalidade perceptiva por meio
do “ver-através”.
Os memes e charges que baseiam-se em situações intencionalmente
capturadas conseguem expor esse assunto inserindo o mesmo dentro da
discussão pública. Goffman (1975) considera a política contemporânea como
espetacular, possibilitando que os produtores de conteúdo consigam identificar
quais personagens trabalham como o herói, o líder, o salvador da pátria etc..
Além disso, o autor da imagem retrata a construção das tramas e falas a partir
do espetáculo que é a representação política (Figuras 5 e 6).
Figura 5

Fonte:
https://www.wilsonvieira.net.br/2017/05/charge
s-do-dia-nao-renunciarei.html. Acesso em
08/04/2019

Figura 6

Fonte:
http://heliofernan.dominiotemporario.com/2018/
03/page/3/. Acesso 08/04/2019

As imagens apresentadas acima são fruto da discussão pública que
surgiu em maio de 2017, após o evento onde Michel Temer declarara que não
irá renunciar a presidência da república, mesmo após o vazamento da delação
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de Joesley Batista, executivo da empresa JBS3. O emprego dessas imagens
pode ser relacionada com o que Gomes (2011) aponta como elementos da
dramaturgia política, que será apresentada em seguida, através do olhar do
drama para pensar entre o político e o público.

REPRESENTAÇÕES POLÍTICAS NOS MEMES E CHARGES
Podemos perceber no percurso das imagens pictóricas, tanto na arte
como em sua inserção na imprensa, que suas diferentes formas são utilizadas
ao longo da história para abordar questões político-sociais. Dentre os diversos
gêneros linguísticos, relacionados à imagem e possíveis para análise, nos
deparamos com dois fenômenos que são capazes de ilustrar da forma mais
lúdica possível, através de estereótipos, humor e representações, as questões
políticas vigentes, com bases em eventos pontuais que ocorrem na dramaturgia
política. São eles as charges e os memes. Ambos produtos da cultura
participativa, buscam tratar de assuntos contemporâneos, ilustrando de forma
lúdica eventos político-sociais.
Por toda a Europa, durante os séculos XV e XVI, a propaganda pictórica
tomou conta de panfletos, jornais e até mesmo das paredes das ruas de
Londres com mensagens políticas que ilustravam a esfera pública da época
(BRIGGS e BURKE, 2006). Antes disso, na Grécia e Roma antiga, já tínhamos os
primeiros exemplos registrados de expressão popular com as pichações dos
muros da cidade. Escritas dos cidadãos e grafites eram a forma expressão e
ativismo da época.
A utilização de ilustrações nos formatos de cartuns, caricaturas e charges
se disseminam como “uma comunicação direta e simples com o público, na qual
predominam a sátira, a paródia e a alegoria.” (ACEVEDO, 2011, p. 499). É

3

Fonte: https://www.cartacapital.com.br/politica/nao-renunciarei-diz-michel-temer/. Acesso em
09/04/2019
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portanto na Europa do fim do século XVIII e início do século XIX que a inserção
de charges e ca rtuns na imprensa se dá, como aponta Souza (2007)
entre o final do século XVIII, início do século XIX, o
desenhista francês Honoré Doumier fez uma crítica ao
governo de sua época no jornal “La Caricature”. Ele, para
fazer sua crítica, expôs sua opinião através de um desenho,
ou seja, de uma charge. O gênero ganhou “força” e outros
jornais passaram a publicá-lo. A ferramenta utilizada como
meio de divulgar acontecimentos sócio-políticos de maneira
crítica e bem-humorada. (p. 23)

Os memes de internet por sua vez, possibilitam que as notícias que as
pessoas querem fazer circular entre si podem diferir muito das que o bloco de
poder deseja que esse público receba (FISKE, 1992). Atingindo um novo
patamar, já que dentro de RSO essas notícias - que muitas vezes são replicadas
em formato imagético por conta da facilitação desse formato possibilitado pelas
próprias RSO -, criadas pelo próprio povo encontrem espaço para se disseminar
irrestritamente, dependendo apenas da popularidade do assunto tratado. Mais
do que tratar de assuntos relevantes para a cultura popular, a defesa que
levanto é de que o compartilhamento desses conteúdos, por parte do público,
dão poder ao povo para se sentir motivado, envolvido e engajado com os
assuntos que circulam nos meios de massa.
Shifman (2014) conceitua os memes de internet através de duas bases
principais: (1) o mimetismo e (2) a compreensão dos memes como grupos de
unidades que compartilham características em comum. Os memes terem
aspectos que possam ser imitados ainda é o que mais populariza o fenômeno,
porém a segunda característica também é fundamental para compreender sua
circulação no meio virtual.
Nossa proposta é a de que os memes passam a fazer sentido quando
entendidos coletivamente (SHIFMAN, 2014; CHAGAS et al. 2017), ou seja, é
compreendendo a frase empregada, a imagem escolhida, a referência ou
enquadramento feitos, que podemos então classificar um meme como
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pertencente a um grupo que compartilha algo em comum, seja isso sua forma,
conteúdo ou sentido.
Sendo assim, ambos os objetos mostram-se como elementos que
representam o povo dentro da discussão política pública. Possibilitando o que
Castells (2017) aponta como formas de mobilização e organização social,
buscando aprofundar o debate sobre democracia, expandindo a deliberação
para o meio virtual.
Dessa forma, as tecnologias digitais mostram-se como facilitadores na
acessibilidade das minorias, diante do discurso público. Para Gal et al. (2016),
as mídias digitais possibilitam a reunião de grupos em esferas alternativas, que
criam narrativas que “se desviam da linha hegemônica dominante” (GAL et al,
p. 3, 2016). Essa mídia, chamada por eles de mídia participativa, aumenta as
possibilidades de representações de identidade diversificadas.
O conceito de reconhecimento tem sido amplamente discutido ao longo
das últimas décadas. Markell (2006) conceitualiza em seu trabalho parte do que
tem se falado sobre o termo que, para o autor, é comumente usado de duas
formas distintas. Reconhecimento, que segundo Markell pode ser estudado
como forma de ser visto (considerado diretamente ou por mediação de
instituições sociais), ou como forma de redistribuição, sob a ótica de como seu
portador é tratado na configuração de poderes e possibilidades dentro da
sociedade. Ambos, de acordo com o autor, apresentam problemas na injustiça
com base na identidade.
Segundo a teoria de reconhecimento de Taylor (2000), a democracia
introduz a política do reconhecimento igualitário, que assume diferentes formas
de exigências na igualdade de status social entre as diferentes culturas e
gêneros. Dessa forma, o autor observa as linguagens humanas de expressão
como um todo, identifica os modos de expressão da vida humana e buscam
compreender a si mesmo se estendendo para o campo das artes, dos gestos e
do amor, por exemplo. Esse argumento nos parece interessante pois, como
identificado pelo autor, a descoberta da identidade passa pela negociação por
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meio do diálogo com o outro. De forma semelhante, os memes de internet e
charges operam circulando informações que são reconhecidas por um grupo
que é afetado pela causa ou assunto.
Maia (2014) acrescenta mais uma questão, ao pensar a representação
como a conexão entre a teoria do reconhecimento e a mídia de massa, que
está relacionada ao texto, a psicologia social, a representação da mídia e a
análise do discurso. Assim, as representações, para a autora, são formadas a
partir da conversa entre vários segmentos, atores e inúmeras vozes (internas e
externas ao problema).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo contemporâneo de cidadania abre novas áreas de
reivindicações por direitos, que no meio virtual se propagam, envolvendo os
grupos de minoria a reavaliar estigmas e marginalizações que podem partir,
segundo nosso argumento principal, das imagens pictóricas características da
contemporaneidade.

Mas

também,

abre

espaços

para

que

críticas

e

representações do povo a respeito do político sejam criados e circulados de
forma mais prática. Os memes e charges surgem nesse cenário portanto, como
canais de articulação dessa participação na dimensão sociocultural, agindo
como ferramenta discursiva e estendendo a teatralização da política para o
meio virtual.
É notável para nós que existem diversas formas de perceber a influência
das imagens pictóricas dentro da cultura política. O que tentamos realizar aqui
foi um levantamento a respeito dos elementos que acreditamos serem
realmente presentes, quando observamos as charges e memes políticos, sendo
eles: a dramaturgia que envolve o espetáculo político, as noções gerais das
teorias que passam pela intencionalidade da imagem, seja ela fotográfica,
desenhada etc. e as formas que essas imagens podem se vincular à
representações populares sobre a política.
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Dessa forma, pode observar que os exemplos supracitados reforçam o
poder das imagens como espaço mediador, cuja produção não se dá apenas
por retratar a característica da concretude imagética, mas sim na construção de
um conjunto de elementos que produzem sentido. Reitero a perspectiva de
Maynard (1997), quando diz que a imagem é um espaço mediador de ver
através. Ou seja, as imagens são construídas e utilizadas de forma proposital
dentro de um contexto de divulgação, como forma de reforçar determinado
assunto.
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HUMOR E ARGUMENTAÇÃO EM MEMES VIRTUAIS
VEICULADOS EM REDES SOCIAS DIGITAIS
Eudes Gomes Silva (UFPE)

INTRODUÇÃO
O ser humano, em muitos momentos de sua vida, já teve inúmeras
oportunidades de manifestar sua opinião sobre algum assunto; não apenas para
expor o que pensa, mas para que seus ouvintes se convençam de que sua opinião é
razoável e verdadeira para ser aceita. Semelhantemente a isto, o ser humano pode
se utilizar de algumas estratégias para que outra pessoa faça o que ele quer, ou
seja, que a outra pessoa seja convencida ao ponto de agir conforme a vontade de
outrem.
A Constituição Federal, no artigo 5º, parágrafo IV diz que aos cidadãos
brasileiros é dado o direito da liberdade da manifestação do pensamento (BRASIL,
2018, p. 17). Essa livre manifestação pode ocorrer nas artes, no jornalismo, nas
escolas, nos espaços púbicos ou privados e nos mais diferentes locais de convivência
social. Podemos afirmar que essa liberdade se fundamenta, principalmente, no
conceito conhecido como democracia. É neste sistema de organização social que
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garantimos a diversidade de opiniões, críticas e pontos de vista. Acreditamos na
democracia como o manto que protege a liberdade de expressão.
Nesta ideia democrática, todas as pessoas são livres para expressarem suas
opiniões, inclusive o opositor delas. O contraditório é algo saudável numa
democracia. A partir do momento em que somos livres, esse direito também
compreende àquelas ideias que divergem das nossas. A diversidade de opiniões faz
parte da democracia.
A democracia exercida com sinceridade e honestidade pode proporcionar
debates saudáveis e conclusões coerentes com a realidade dos fatos. Para chegar a
esses resultados, a pessoa que se utiliza da palavra (o que chamaremos de orador)
deve percorrer alguns caminhos para tentar convencer o outro. É neste âmbito que
surge o estudo da Retórica, que inicialmente foi entendida como a arte do bem falar,
de usar a linguagem em um discurso persuasivo. O intuito dos estudos retóricos,
iniciados por Aristóteles, segundo Tringalli (1988), é o de não apenas servir para
estudar como acontece a persuasão, mas munir o orador de estratégias para que ele
seja persuasivo.
Sem poderes telepáticos e sem o uso da força, o homem percebe que suas
palavras possuem alto poder de convencimento. Esta capacidade humana encontra
espaço nos estudos de grandes filósofos, como Aristóteles, Platão, Perelman, entre
outros. Para que o orador consiga convencer, ele deve fazer uso de bons
argumentos para que a partir destes o outro adote sua tese como verdadeira.
Vale salientar que o homem pode manifestar suas ideias a partir da música,
do poema, das notícias, dos artigos presentes em jornais e revistas, através das
palestras, entre outros meios. Na internet, por sua vez, o homem do século XXI
encontrou uma imensa liberdade que o possibilitou e facilitou a exposição de suas
opiniões e críticas através de diversos gêneros textuais. Um dos gêneros que é
muito utilizado pelos internautas é o Meme.
O conceito de Meme foi cunhado na biologia por Richard Dawkins, em seu
livro “O Gene Egoísta”, publicado em 1976. A partir de uma abordagem
evolucionista, Dawkins compara a evolução cultural com a evolução genética, na
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qual o Meme é o “gene” da cultura, que se perpetua através de seus replicadores,
as pessoas. Para o biólogo, o termo Meme serve para explicar o fenômeno de
replicação de certas informações e ideias em nossa sociedade. Quando esse termo é
usado no mundo virtual, Recuero (2009), autora que estuda o tema no Brasil1,
concebe-o como algo que viraliza facilmente na rede, podendo ser uma foto, uma
ideia, uma frase, uma expressão, entre outras manifestações.
Os usuários de redes sociais digitais, como Facebook, Instagram e Twitter ,
conscientes de sua liberdade de expressão, produzem inúmeros Memes de acordo
com algum tema específico ou geral. Observamos que muitos Memes produzidos
contêm como intenção comunicativa comentar, opinar, argumentar, criticar algo de
forma rápida, coerente, irreverente e criativa.
Vários assuntos ganham espaço na discussão na internet. Os usuários
produzem Memes para discutir sobre questões políticas ou simplesmente de práticas
corriqueiras. Dentro da variedade de temas, o que mais chama a nossa atenção são
os Memes que tratam da discussão sócio-política. Os usuários, mesmo sem as
credenciais de desenhista ou jornalista ou crítico político, lançam mão da criatividade
e produzem seus Memes com intuito de criticar algum assunto específico que
envolva a política e alguns problemas sociais2.
Diante disso, este trabalho pretende analisar o gênero Meme em sua
dimensão retórica-argumentativa, o que significa observar quais e como os
elementos linguísticos e multimodais são usados para revelar o posicionamento do
produtor. Além deste objetivo, este trabalho traz como pressuposto a hipótese de
que os usuários de redes sociais estariam argumentando por meio de Memes como
forma de expressão da sua criaticidade sagaz e bem humorada. A questão desta

1

O estudo de Recuero tem como base os estudos de Dawkins (2007) e Blackmore (2000). A autora promove
uma taxonomia dos memes encontrados na internet. Recuero (2009) traça as características de memes
encontrados em Weblogs, dentro de características já descritas por Dawkins: longevidade, fecundidade e
fidelidade de cópia.
2
Muitos temas podem ser visto no estudo dos Memes. Alguns exemplos que trazemos são os trabalhos de
Chagas (2016), Junqueira (2016) e Jung (2011). O primeiro trata sobre a febre dos memes políticos; o segundo
analisa os Memes como uma grande estratégia para o marketing digital; e a monografia escrita pelo último trata
os Memes da internet como serius business, o qual busca compreender o que motiva um usuário a participar e a
colaborar com a cultura dos memes.
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pesquisa se baseou em explicar por que e como os usuários argumentam pelos
Memes nas redes sociais digitais?
Para

alcançarmos

nossos

objetivos,

esta

pesquisa

foi

estritamente

bibliográfica e qualitativa, porque se trata de uma “investigação cuja resposta é
buscada em informações contidas em materiais gráficos” (XAVIER, 2010, p. 48) e
qualitativa porque trabalha com descrições, comparações e interpretações. Para
análise, escolhemos 2 Memes retirados das páginas de facebook e instagram. A
escolha destas páginas e redes sociais digitais, foram quanto a temática trazida
pelos Memes analisados, a saber: temas sociais e/ou políticos. A análise dos Memes
obedece ao que foi exposto no objetivo. Diante disso, analisa-se os Memes a partir
de seus recursos multimodais e linguísticos-enunciativos, serão suas categorias de
análise, para tentarmos explicar como os usuários argumentam por meio desses
recursos.

DESENVOLVIMENTO
A RETÓRICA ARISTOTÉLICA
Desde os estudos de Aristóteles (384-322 a.C.), a Retórica focaliza os
aspectos e implicações situados na performatividade e na ética da comunicação oral.
A disciplina Retórica construiu toda uma tradição nos estudos da oralidade, porque
surgiu no seio das tradições clássicas da Grécia Antiga, ao mesmo tempo em que foi
adotada sob uma nova perspectiva: a dos estudos que se focam na argumentação
pela língua.
Vale salientar que na Retórica, o fio condutor do pensamento aristotélico se
baseia em dois campos de análise: 1) Retórica da enunciação, que tem foco na
produção literária; e 2) a Retórica Argumentativa, que é responsável pelo estudo da
palavra eficaz ou da elocução persuasiva. Nesta seção vamos nos ater na segunda
perspectiva retórica a fim de mostrar como o filósofo descrevia a questão da
argumentação pela língua.
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A Retórica surgiu com a intenção de sustentar argumentos, princípios e
valores que nutririam um eficaz raciocínio capaz de convencer o auditório específico
de alguma tese, ponto de vista ou posição. Segundo Aristóteles, ao definir a
disciplina, ele afirma que a “Retórica é, pois, uma forma de comunicação, uma
ciência que se ocupa dos princípios e das técnicas de comunicação. Não de toda a
comunicação, obviamente, mas daquela que tem fins persuasivos.” (ARISTÓTELES,
2013 [340 a.C.], p. 24 apud. SILVA, 2018).
Percebemos a partir da citação acima que, para o filósofo, há textos que são
persuasivos e outros que não o são. A forma de comunicação que a Retórica se vale
é apenas aquela que tenha fins de persuasão, ou seja, uma comunicação que leve
ao convencimento do auditório quanto às ideias do orador.
Aristóteles trata a Retórica e o discurso persuasivo como um domínio da
realidade sobre o qual é necessário fazer uma investigação que permita a
constituição de um saber. Consequentemente, considera a Retórica, não como a arte
da persuasão, mas como a arte que permite determinar quais são os meios de

persuasão mais adequados a cada caso.
Entendamos por retórica a capacidade de descobrir o que é
adequado a cada caso com o fim de persuadir. Esta não é
seguramente a função de outra arte; pois cada uma das outras é
apenas instrutiva e persuasiva nas áreas da sua competência; como,
por exemplo, a medicina sobre a saúde e a doença, a geometria
sobre as variações que afetam as grandezas, e a aritmética sobre os
números; o mesmo se passando com todas as outras artes e
ciências. Mas a retórica parece ter, por assim dizer, a faculdade de
descobrir os meios de persuasão sobre qualquer questão dada. E por
isso afirmamos que, como arte, as regras se não aplicam a qualquer
género específico de coisas. (ARISTÓTELES, Retórica, I, 2., 2005)

Podemos concluir disso que a Retórica é a arte que estuda os meios de
persuasão. Contudo, não podemos entendê-la apenas como um conhecimento
teórico. Aquele que conhece os meios de persuasão está em melhores condições
para aplicá-los e, por consequência, para ser persuasivo. Sendo assim, a Retórica
não é apenas uma arte que visa compreender o discurso persuasivo, é também uma
técnica que permite alguém ser persuasivo no seu discurso.
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Mas como se estrutura a persuasão? Quais elementos perpassam o ato
persuasivo? Respondendo a essas perguntas, Aristóteles elabora sua conceituação
da Retórica dividindo-a em categorias e dando-lhe nomes às diversas técnicas
utilizadas, a exemplo do que fez em diversos outros campos do conhecimento.
O filósofo, primeiramente, distingue três gêneros de discursos retóricos: o
deliberativo (que se volta para o futuro, procurando persuadir ou dissuadir em
relação a algo a fazer, sendo típico das assembleias políticas); o judicial (que se
volta para o passado, acusando ou defendendo em relação a atos mostrados como
justos ou injustos, e é típico dos tribunais); e o epidíctico (que se volta para o
presente e procura louvar ou condenar atos contemporâneos).
Depois de apresentar os gêneros do discurso retórico, o filósofo apresenta os
caminhos que o orador deve tomar para que seu discurso se torne persuasivo.
Aristóteles (2005 [340 a.C.]) apresenta os dois tipos de prova: as provas não
técnicas e as provas técnicas. As primeiras dizem respeito à retórica judicial, são
aquelas que já existem e que o orador pode usar em seu discurso. São exemplos
dessas provas: as leis, as delações, o contrato, os testemunhos. Já as provas
técnicas são aquelas que podem ser preparadas pelo próprio orador, tais provas
existem em três espécies: o logos, ethos e o pathos.
Dividindo em três livros, o filósofo, no primeiro livro sobre o logos, disserta
sobre o conceito de persuasão, além de apresentar as fontes das quais devem-se
extrair os argumentos. Já no segundo livro, abordando o ethos, Aristóteles (2005
[340 a.C.]) mostra os caminhos para conquistar a adesão da audiência, propondo-o
como uma construção central para a produção deste efeito de engajamento. E no
terceiro livro, dedicado ao pathos, o foco é na produção, na ordenação e no estilo a
ser empregado pelo orador no processo de persuasão, a fim de tocar a emoção da
audiência.
Aristóteles divide ainda o raciocínio em dois tipos: o analítico e o dialético. O
raciocínio analítico almeja uma verdade absoluta ou uma conclusão necessária. Ou
seja, existe uma verdade a ser almejada e alcançada. Já o raciocínio dialético, que
subjaz à Retórica, busca o convencimento a partir de uma solução mais convincente,
a mais plausível para determinado contexto.
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Como neste trabalho o objeto de análise é o Meme, logo não pertencendo
exclusivamente à modalidade oral da língua, foco dos estudos aristotélicos da
Retórica, discutimos questões sobre a retórica aristotélica com o intuito de fazer o
que propomos quando escolhemos fazer um percurso histórico das teorias
escolhidas. Da Retórica aristotélica valemo-nos da noção que se tem da persuasão
através de argumentos. Mesmo os Memes não pertencendo à oralidade, percebemos
a argumentação como um de seus mais importantes elementos constitutivos. O
produtor do Meme almeja convencer e persuadir 3os outros de que sua crítica e
percepção de mundo devem ser refletidos e até mesmo aceitos.

LÍNGUA E ARGUMENTAÇÃO NA VISÃO DE OSWALD DUCROT
O dicionário de Antônio Houaiss mostra o verbete argumentação com quatro
definições, considerando a especificidade do contexto da esfera jurídica e a
especificidade do contexto da esfera literária. Para Houaiss (2001, p. 285), a
argumentação é “arte, ato ou efeito de argumentar”. Além disso, argumentação é
também “a troca de palavras em controversa, disputa, discussão”. No campo
jurídico, por sua vez, argumentação significa “conjunto de ideias, fatos que
constituem argumentos que levam ao convencimento ou à conclusão (de algo ou
alguém)”. Por fim, na literatura, o termo argumentação está ligado ao estilo no
desenvolvimento do discurso e corresponde aos “recursos lógicos, como silogismos,
paradoxos, acompanhados de exemplos que conduzem à aceitação de uma tese e à
uma conclusão geral” (HOUAISS, 2001, p. 285).
Diante destas definições apresentadas por Houaiss, é importante destacar um
ponto em comum entre elas, a saber: a base conceitual destas definições é o
convencimento, a persuasão que envolve sempre uma forma de diálogo. Diante
destas definições da área jurídica e na literatura apontadas pelo dicionário,
podemos nos perguntar como a Linguística entende a argumentação na e pela
língua? Para esta discussão, recorremos às ideias defendidas pelo linguista Oswald
Ducrot.
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Em entrevista concedia a Xavier (2012)4, Oswald Ducrot afirma que a Teoria
da Argumentação da Língua – doravante TAL -, foi também construída por Jean
Claude Ascombre; tal teoria teve posteriormente o desenvolvimento merecido por
Marion Carel.
Na mesma entrevista, Ducrot diz que a TAL é considerada por eles como uma
maneira de ser coerente com a refutação ao Logicismo. Isso porque, a
argumentação era centrada a partir da lógica. Diante disso, percebemos que a
argumentação apresentada em Ducrot e Ascombre vai na contramão dos estudos
de argumentativistas que até o momento observaram a questão calcada na Retórica
ou na Lógica.
Se para as teorias antigas a argumentação era vista como uma técnica de
organização e planejamento do discurso, dando ênfase na ordem do logos, a
Argumentação na Língua afirma que a conclusão está na própria argumentação, ou
seja, a argumentação é construída no plano linguístico, já sendo possível antever a
conclusão no enunciado proferido. Assim, Ducrot diz na entrevista (XAVIER, 2012,
p. 15) que “Nossa ideia central é a de que a significação das palavras se constitui
pelas argumentações [...].defendemos a ideia de que a argumentação está
primeiramente no próprio sentido das palavras e que ela não é um tipo de
consequência do uso das palavras”.
Partindo desta ideia em que a argumentação é abordada a partir do sentido
que as palavras possuem, a perspectiva da TAL nega a existência, no discurso, de
“uma argumentação racional, que seria suscetível de provar, de justificar”
(DUCROT, 2004, p. 05) e considera que “existem encadeamentos argumentativos
na significação das palavras e dos enunciados em que o discurso é construído”
(DUCROT, 2004, p. 10). Sendo assim, o centro da discussão é sobre a
argumentação estar presente na oração, na frase, tendo a atenção focada em

4

A entrevista foi pulicada na Revista Investigações – Vol. 25, nº 2, Julho/2012. Também pode ser acessada a

partir do link: https://periodicos.ufpe.br/revistas/INV/article/download/337/282
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conectivos. Para os autores Ducrot e Ascombre, o fulcro de sua tese é que a
argumentação está inscrita no funcionamento da língua.
O estudo da argumentação realizado por Ducrot e Anscombre caracteriza-se
como o “estudo das capacidades projetivas dos enunciados, da expectativa criada
por sua enunciação” (PLANTIN, 2008, p. 32). Logo, de uma sentença como “Ele é
candidato ideal”, podemos esperar a conclusão “ele vencerá as eleições”, ou ainda,
do enunciado “Ele era um bom candidato, mas”, pode-se presumir algo contrário
como “não foi eleito”, dada a presença da conjunção adversativa “mas”
(RODRIGUEZ, 2017).
Dando continuidade em sua pesquisa, Ducrot e Ascombre ampliam o conceito
de argumentação que não diz mais respeito aos enunciados na sua totalidade, mas
aos elementos que constituem seu sentido. É partindo deste tipo de abordagem que
surge a noção de topos, que diz respeito ao lugar comum argumentativo que
direciona para uma conclusão. Os topoi apresentam três propriedades, a saber:
universal, geral e gradual. São tratados como “universais” aqueles que são
apresentados no enunciado como se fossem compartilhados por uma coletividade –
são comuns pelo menos ao enunciador e ao destinatário; já os que são gerais, são
os que se aplicam a um grande número de situações, não apenas a do momento em
que se fala; e por fim, são graduais, característica que permite a passagem para a
conclusão e que quer dizer que os topoi relacionam duas escalas, tal que o
movimento em uma delas implica movimento também na outra, e a direção do
movimento de uma condiciona a direção do movimento da outra; ou seja, se o valor
apresentado em uma das escalas cresce, o valor presente na outra também
crescerá; se ele decresce, o outro também decrescerá (DUCROT, 1988).
Essas características serão exemplificadas em nossas análises. Os Memes
escolhidos servirão como base também para a demonstração de como essas
características dos topoi se fazem presentes em sua constituição.
Diante do que foi exposto, podemos dizer que a Teoria da Argumentação da
Língua nos apresenta mais um viés de análise dos estudos da linguagem. Deixamos
claro que a questão da argumentação foi estudada por outras correntes linguísticas
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e filosóficas e que, ao seu modo, contribuíram para o desenvolvimento do fenômeno
da argumentação.

O FUNCIONAMENTO DA ARGUMENTAÇÃO EM CHAÏM PERELMAN
Na Retórica aristotélica, como já dissemos anteriormente, há duas formas de
raciocínio: a analítica e a dialética; à primeira intenciona levar a uma conclusão
necessária, ou seja, há uma verdade a ser almejada e alcançada; e a última, em que
Perelman situa sua tese de argumentação, busca o convencimento a partir de uma
solução mais convincente, a mais plausível para determinado contexto.
Diferente da Retórica clássica, ao invés de estar ligada à noção de verdade, a
Nova Retórica está ligada à noção de valores. Além disso, os estudiosos da Retórica
clássica se interessam pela comunicação oral, enquanto os estudiosos da Nova
Retórica expandem seus estudos compreendendo também o discurso escrito. Para
estes teóricos, a argumentação é definida em contraposição à demonstração; esta é
“uma atividade do raciocínio que se reduz ao cálculo” (MENEZES, 2001, p. 185) e
não depende de sujeitos, já aquela só se realiza subjetivamente por um orador em
função de um auditório.
Podemos dizer que o objetivo principal de Perelman e Olbretchs-Tyteca é
reconstruir empiricamente a teoria da argumentação em função dos diferentes tipos
de discurso, analisando os meios de provas dos quais se servem os mais diversos
discursos.
O filósofo e sua colaboradora, fundamentados nos alicerces da Retórica
Clássica e entendendo a situação argumentativa como uma situação de conflito em
que teses contraditórias são postas à prova para a resolução de uma questão,
propõem categorias de auditórios e de argumentos base dos discursos.
Podemos dizer que os teóricos definem o auditório como “o conjunto
daqueles que o orador quer influenciar com sua argumentação” (PERELMAN;
OLBRETCHS-TYTECA, 2005, p. 22), ou seja, aquelas pessoas as quais se destinam à
argumentação.
O orador precisa elaborar para si uma imagem de seu auditório, presumindo
um possível pathos. A noção dessa imagem pode ser classificada como um auditório
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universal ou um auditório particular. O particular é aquele auditório situado num
tempo e num espaço, constituído por um grupo específico, delimitado; já o universal
é um conjunto potencialmente aberto do qual fazem parte todos os homens.
Essa questão do auditório é tão importante que os autores afirmam que “O
conhecimento daqueles que se pretende conquistar é, pois, uma condição prévia de
qualquer argumentação eficaz” (PERELMAN; OLBRETCHS-TYTECA, 2005, p. 23), por
isso ele deve ser “presumido tão próximo quanto possível da realidade.

Uma

imagem inadequada do auditório, resultante da ignorância ou de um concurso
imprevisto de circunstâncias, pode ter as mais desagradáveis consequências”
(PERELMAN; OLBRETCHS-TYTECA, 2005, p. 22)
Sobre alcançar uma argumentação eficaz, os autores afirmam que:
Uma argumentação eficaz é a que consegue aumentar a intensidade
de adesão, de forma que se desencadeie nos ouvintes a ação
pretendida (ação positiva ou abstenção) ou, pelo menos, crie neles
uma disposição para a ação que se manifestará no momento
oportuno (PERELMAN; OLBRETCHS- TYTECA, 2005, p. 50).

Para que se alcance a desejada eficácia da argumentação, Perelman e
Olbrechts-Tyteca estabelecem algumas premissas da argumentação. A partir da
segunda parte do livro, os teóricos começam a mostrar que é necessário um acordo
inicial entre orador e auditório sobre o ponto de partida da argumentação, e esse
acordo pode se fundamentar em premissas retiradas do real ou do preferível.
Os autores classificam três condições indispensáveis de argumentação. A
primeira condição é a linguagem comum que o orador deve ter com seu auditório.
Segundo os autores “o conhecimento daqueles que se pretende conquistar é, pois,
uma condição prévia de qualquer argumentação eficaz” (PERELMAN; TYTECA, 2005,
p. 23). A segunda condição levantada é que a argumentação se realize numa
comunidade que esteja de acordo a debater algum assunto determinado. Esse
assunto seria a tese, que ao ser defendida pelo orador, deveria ser de interesse dos
seus ouvintes. E, por fim, os autores trazem a terceira condição de argumentação,
que diz respeito ao orador ter um contato positivo com seu auditório. Cremos que
esta condição engloba as outras duas, uma vez que não se pode ter contato positivo
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como auditório quando não há adesão à tese defendida pelo orador, menos ainda
quando não se compartilha da linguagem em comum. Para conquistar seu auditório,
o orador deverá ter essas condições bem estabelecidas para que sua tese seja
aderida.
Algo que muito interessa a nossa pesquisa é o fato de que, além dos
argumentos verbais utilizados, outros meios podem servir para conseguir a adesão
do auditório. Pensamos assim a partir do que Perlman e Tyteca dizem:
Para poder influenciar mais o auditório, pode-se condicioná-lo por
meios mais diversos: música, iluminação, jogos de massas,
paisagem, direção teatral. Tais meios foram conhecidos em todos os
tempos, foram empregados pelos primitivos como pelos gregos,
pelos romanos, pelos homens da Idade Média; os aperfeiçoamentos
técnicos

possibilitaram,

em

nossos

dias,

desenvolvê-los

poderosamente; de modo que se viu nesses meios o essencial da
ação sobre as mentes (PERELMAN; TYTECA, 2005, p. 26)

Essas afirmações devem ser levadas em consideração pelo orador quando o
desafio é ter contato positivo com o auditório. Ademais, isso é muito relevante
quando tratamos de gêneros multimodais que circulam em nosso dia a dia. Como o
auditório na internet são pessoas que usam as redes sociais digitais e estão imersas
no mundo das imagens, os Memes, por exemplo, ao fazer uso da multimodalidade,
pode contribuir para que o auditório (os usuários de internet) seja influenciado e
instigado a adotar a tese defendida e abordada em algum Meme que tenha por
objetivo emitir opinião contra ou a favor de uma ideia ou de um comportamento.
Cremos, dessa forma, que as características multimodais presentes em inúmeros
gêneros, de forma geral, são facilitadores para o contato positivo com a sociedade
contemporânea. O que facilita a adesão das teses defendidas pelo orador.
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ANÁLISE DE MEMES
MEME 1

Fonte: página do instagram @corrupcaobrmemes

Categoria de Análise: Recursos multimodais e linguísticos-enunciativos
(Meme 1)
O Meme 3, de forma bem articulada, traz-nos expressa e nitidamente a
imagem da Bandeira Nacional Brasileira com suas cores já tradicionais. Contudo,
sobre a imagem da Bandeira há outra imagem, como se fosse um bilhete escrito por
uma criança. Neste Meme, vemos a sobreposição de uma imagem à outra, contudo,
constituindo uma imagem apenas, para poder fazer jus ao posicionamento e à
intenção do produtor.
As imagens contribuem muito na comunicação virtual. E concordamos com
Dionísio (2005, p. 115) quando ela diz que a combinação de material visual com a
escrita está muito presente em nossas comunicações, o que nos mostra que vivemos
numa sociedade cada vez mais visual. Dessa forma, cremos juntamente com a
autora, que a união de palavras e imagens – especificamente falando dos Memes –
faz com que percebamos que os Memes não são apenas formas de expressão para
proporcionar humor, mas, acima de tudo, são manifestações multimodais
construídas, que revelam as nossas relações no ambiente virtual.
Neste Meme, por exemplo, ao usar duas imagens sobrepostas, o produtor, a
partir dos seus múltiplos conhecimentos, conseguiu deixar registrado o seu
posicionamento crítico quando o assunto é falar de sua própria nação. O que nos diz
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que, o produtor de Meme não está alheio aos assuntos e contextos sócio-políticos do
Brasil, pelo contrário, percebemos sua total participação por meio da produção de
Memes divulgando-os nas redes sociais digitais.
Deixamos claro que, para construir seu Meme, o produtor partiu do
argumento universal, o que podemos concluir conforme a ideia de Ducrot (1988)
sobre as propriedades do topos, uma vez que é de conhecimento nacional que o
Brasil se encontra, pelo menos no momento de produção deste Meme, num
momento caótico e de intensa crise política, o que inviabiliza a crença e propagação
do emblema estampado na Bandeira: Ordem e Progresso. Para analisarmos como a
crítica foi construída, vamos à análise dos elementos linguísticos-enunciativos,
inclusive explicar a natureza da inscrição “é verdade esse bilhete”.

Categoria de Análise: Recursos multimodais e linguísticos-enunciativos
(Meme 1)
O considerado Meme “é verdade esse bilete” surgiu a partir da imensa
visibilidade na internet, mais especificamente nas redes sociais digitais Facebook,

Instagram e Twitter, por fazer parte de um bilhete escrito por uma criança de 5
anos. A criança tenta enganar a mãe com um bilhete falso. No bilhete, a criança
fingia ser sua professora informando que não haveria aula, e no fim ainda afirma
que "é verdade esse bilete". O caso aconteceu em 2018.
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Imagem: Bilhete que deu origem ao Meme “é verdade esse

Fonte: Google Imagem a partir da busca “é verdade esse bilete”

Percebe-se que a simplicidade do bilhete, a caligrafia e os erros na escrita
deixaram fácil descobrir a mentira do menino Gabriel Lucca. Com isso, a partir da
publicação feita pela sua mãe, rapidamente a história repercutiu na Internet e
viralizou como Meme. No #MuseudosMemes podemos ver inúmeros Memes feitos a
partir da frase “é verdade esse bilete”. Os muitos Memes consistem em escrever
uma mensagem que claramente é mentira, e no final escrever "é verdade esse
bilete", com intuito de ironizar ou criticar algo.
Tomando posse dessa explicação contextual, podemos perceber que no
Meme 3 a crítica se faz necessariamente sobre o emblema “Ordem e Progresso”
estampado na Bandeira Nacional do Brasil. A partir da criatividade do produtor e de
sua posição crítica ao momento conturbado que o Brasil vive quanto a violência,
corrupção e intensa crise política, percebemos que no Brasil falta justamente aquilo
que é impresso em sua bandeira: Ordem e Progresso. Na construção desta crítica
humorística, podemos também perceber o argumento que Ducrot chama de
universal, pois como já dissemos acima, o caos em que vive o Brasil é um
conhecimento compartilhado por todos os brasileiros. De acordo com Ducrot (1988),
os argumentos são tratados como “universais” quando são apresentados no
enunciado como se fossem compartilhados por uma coletividade – são comuns pelo
menos ao enunciador e ao destinatário.
Neste Meme 3, podemos admitir três conclusões, a saber: a) mais uma vez
percebemos que a imagem em si não se constitui um Meme, mas o Meme é
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veiculado a partir da ideia que se tem da inscrição “é verdade esse bilete”; b) a
origem do Meme foi a partir de um bilhete escrito por uma criança de 5 anos, e que
virou Meme a partir do momento em que a ideia surgiu após ser publicada na
internet, ganhando, dessa forma, repercussão dentro da mídia digital5; e, c) a partir
do uso da multimodalidade presente na imagem da Bandeira Nacional e do recorte
que se fez do bilhete da criança, o produtor, a partir de sua aguda criaticidade,
pôde, da melhor forma possível, aliar o humor à argumentação, para poder marcar
seu posicionamento frente às suas intenções, crenças e opiniões.

MEME 2

Fonte: página do instagram

Categoria de Análise: Recursos multimodais e linguísticos-enunciativos
(Meme 2)
O Meme 2 apresenta, de imediato, a ideia da comparação para mostrar
incoerências de pessoas frente à alguma atitude (não) tomada. Para a construção da
crítica, vemos que na imagem são utilizadas cenas do desenho animado BobEsponja.
A imagem é composta por quatro quadrados, em que na parte esquerda
vemos imagens da personagem Bob-esponja como se estivesse vendendo algo, e na
5

Vários usuários se utilizaram deste Meme para criticar algum assunto de seu interesse ou apenas se expressar
como forma de humor. Estes Memes podem ser encontrados em vários sites. Como sugestão, temos o próprio
Museu dos Memes que traz mais de 40 exemplos em que este Meme foi utilizado, através do humor, para
expressar alguma crítica frente a diversos assuntos.
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parte direita, vemos imagens mostrando pequena quantidade de pessoas e uma
incrível multidão.
A leitura deste Meme é de cima para baixo e da esquerda para a direita. Essa
construção nitidamente mostra o intuito de comparar situações para se posicionar
de forma crítica e bem humorada sobre o assunto criticado.
A partir desta composição, em que as imagens aparecem ao lado de outras,
podemos ver que o uso das imagens da personagem ao lado de imagens mostrando
quantidade diferente de “pessoas” tem como principal intenção comparar o que
acontece de um lado e qual o efeito ou reação causados.
Frente ao contexto da produção deste Meme, a comparação entre as
inscrições “Gasolina R$4,00” e poucas pessoas e “Gasolina R$10,00” ao lado de uma
multidão faz referência a este momento pelo qual o Brasil passou. Não encontramos
apenas essa referência, como também a crítica feita a partir dessa comparação. É-se
criticada a incoerência de muitas pessoas em aceitarem o alto preço dos
combustíveis, se tornando capachos dos postos de gasolina. A contradição seria que
quanto mais se aumenta o combustível, mais as pessoas compram. Como protestar
neste caso contra o abuso do preço dos combustíveis, se quanto mais se aumenta,
as pessoas lotam os postos mostrando conivência com tal aumento?
O Meme em si seria construído de outra mídia, que seria a televisiva a partir
do desenho Bob Esponja. A partir das imagens paralisadas deste desenho, para
comparar atitudes dos brasileiros quanto à compra de combustíveis, o produtor não
somente fez referência a esse momento caótico do Brasil como também expôs sua
crítica à ação de pessoas irem aos postos de gasolina abastecerem mesmo com o
elevado preço do combustível.
No caso deste Meme, podemos inferir que o topos – lugar comum
argumentativo que orienta uma conclusão – (DUCROT, 1988) evocado seria “quanto
mais se aumenta o combustível, mais pessoas compram”. Esse topos é evocado
indicando a contradição dos motoristas indo abastecer quando o preço da gasolina
aumentou esporadicamente. Dessa forma, mostra-se a incoerência, pois se se
reclama tanto do preço abusivo dos combustíveis, por que justamente quando mais
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os aumenta, os consumidores compram? É diante dessa contradição que o produtor
do Meme fundamenta sua crítica.
Ainda dialogando com Ducrot e Ascombre (1988), no que diz respeito às
propriedades dos topoi, a saber: o universal, o geral e o gradual, percebemos que
não somente neste Meme, mas também em outros se evidencia a propriedade geral,
que são os que se aplicam a um grande número de situações, não apenas ao
momento em que se fala. Trazendo para a análise dos Memes, essa propriedade se
justifica pela possibilidade de aplicação da comparação em Memes para se criticar,
ironizar algo ou alguém. Neste caso, do Meme 2, a ideia de se comparar os preços
da gasolina e as multidões frente a esses preços, dá-se relevo a uma crítica
construída a partir dessa comparação. Essa forma de se criticar em Memes é muito
comum, logo, podendo ser aplicado em outras situações e inúmeras vezes.
Além disso, podemos perceber, portanto, que as imagens da personagem não
representam propriamente o desenho, mas os postos de gasolina na época da greve
em questão, e a quantidade de pessoas representado o número de motoristas que
buscam abastecer os seus veículos, sem a greve e com a greve em evidência. Essa
representação que as imagens fazem do mundo, de acordo com Kress e van
Leewen, mostra que as imagens não apenas representam a realidade, elas
“produzem imagens da realidade” e, nesse sentido, não devem ser vistas apenas
como meio para construir um conhecimento sobre fatos de uma cultura, mas
funcionam para ajudar na compreensão de valores, crenças, práticas sociais da
cultura alvo, pois são textos impregnados de sentidos “investidos” política e
ideologicamente (FROW, 1985 apud FAIRCLOUGH, 2001, p. 95) a serem
desnaturalizados.
Os usuários produtores de Memes veiculados em redes sociais digitais, logo, a
partir de seus conhecimentos culturais, sociais, políticos e argumentativos,
escolhem, a partir das imagens presentes em Memes, fazer uma representação da
realidade, para que, desta forma, os outros usuários se identifiquem e tenham
conhecimento da sua crítica e de seu posicionamento.

46

Quanto a esta identificação que os usuários devem ter com o que é veiculado
em um Meme, podemos fazer relação ao que nos disse Perelman e Tyteca (2005)
sobre a argumentação eficaz. Segundo os autores, “uma argumentação eficaz é a
que consegue aumentar a intensidade de adesão, de forma que se desencadeie nos
ouvintes a ação pretendida” (PERELMAN; OLBRETCHS-TYTECA, 2005, p. 50).
Somando essa perspectiva trazida por Perelman e Tyteca (2005) à noção de
argumento universal defendido por Ducrot (1988), podemos perceber que quanto
mais o argumento é universal, logo compartilhado por uma coletividade, mais ele
será aceito e aprovado pelos ouvintes. No caso dos Memes, quanto mais o
argumento é universal, mais adesão este Meme terá dos usuários das redes sociais
digitais. Logo, entendemos que se o produtor do Meme conhece de antemão o seu
público, ele fará uso de recursos na construção de seus Memes, que são comuns aos
usuários da rede. Uma vez que, ter a linguagem comum daqueles que se pretende
conquistar é também um passo primordial para se conseguir uma argumentação
eficaz.
Além desses recursos usados na produção do humor e argumentação
presentes em Memes, podemos identificar a presença da verossimilhança apontada
por Aristóteles. Para o filósofo, para que haja o convencimento do auditório, é
necessário o uso de argumentos dialéticos eficazes, que tenham semelhança com a
realidade do auditório pretendido. O orador, para ter sucesso em sua argumentação,
deve fornecer provas aceitáveis para que suas teses sejam acolhidas. Diante disso,
podemos ver neste Meme que as provas usadas devem ser reconhecidas como
verossímeis por parte dos usuários. Há neste Meme a verossimilhança com a
realidade dos usuários, uma vez que durante a greve dos caminhoneiros foi
justamente isso que aconteceu: valor abusivo do combustível e pessoas comprando
para abastecer.

CONSIDERAÇÕES (NADA) FINAIS
Na hipótese deste trabalho, afirmamos que os usuários de redes sociais
digitais estariam argumentando por meio de Memes como forma de expressão da
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sua criticidade sagaz e bem humorada. Postulamos que o percurso de nossa análise
confirmou nossa hipótese inicial, posto que revelamos os posicionamentos críticos e
humorísticos dos produtores Memes postados e coletados nas redes sociais digitais.
Essa confirmação, indica-nos que a internet oferece boas condições para a
emergência da autoria de seus usuários.
Fundamentados nas teorias escolhidas para orientar nossas análises,
acreditamos ter respondido à pergunta que motivou toda nossa pesquisa, a saber:
Por que e como os usuários argumentam pelos Memes nas redes sociais digitais? O
motivo, como buscamos deixar claro nas análises, seria a necessidade de querer
marcar e registar uma posição em face aos temas diversos. Posicionamentos críticos
são constitutivos de uma sociedade que defende a liberdade de expressão de seus
cidadãos. Ao produzir os Memes nesta perspectiva, os usuários mostram que estão a
par dos assuntos relevantes para a sociedade, participando de forma ativa das
discussões e mostram-se assim que não estão alheios às questões sociais e políticas
de seu país. Na internet, para participarem das grandes discussões da sociedade
contemporânea, uns comentam, outros escrevem artigos, outras pessoas gravam
vídeos, e existem também aqueles que produzem Memes pelos quais veiculam suas
interpretações, saberes e opiniões.
A inspiração dos pressupostos teóricos também nos ajudou a alcançar os
nossos objetivos. Levantamos como objetivo geral analisar o gênero Meme em sua
dimensão retórica-argumentativa, observando quais elementos linguísticos e
multimodais são usados para o posicionamento do produtor. A partir de nossas
analises, percebemos que os elementos multimodais presentes nos Memes
contribuem para o posicionamento crítico do produtor. Este, através de sua aguçada
criatividade e criticidade, consciente de sua liberdade de expressão e da importância
dos Memes na sociedade brasileira atual, faz uso dos Memes para se posicionar de
forma crítica e bem humorada.
Partindo dos Memes, qualquer internauta tem em suas mãos a possibilidade
de criticar de forma humorística qualquer assunto. Com essa possibilidade criativa, o
internauta tem mais um recurso para expressar suas intenções comunicativas, suas
críticas e pontos de vista nas redes sociais digitais. Somado a outros textos que
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possuem o objetivo de criticar qualquer assunto de relevância pública, os Memes
também podem ser um excelente gênero, em que os produtores deixam registrado o
seu posicionamento crítico, argumentando a partir do uso das múltiplas semioses a
eles disponíveis na internet.
Podemos afirmar que esta pesquisa traz suas contribuições quando o assunto
for Memes na internet, uma vez que analisa este objeto de estudo a partir de uma
perspectiva retórica-argumentativa, no intuito de mostrar como os usuários estão
criticando nas redes sociais digitais através deles. Contudo, não é objetivo desta
pesquisa afirmar que os produtores utilizam os Memes apenas para criticar assuntos
sociais e políticos.
Diante do exposto, podemos concluir que o presente estudo vem se juntar à
literatura sobre o assunto, buscando acrescentar não somente possíveis respostas
para as questões que podem ser discutidas posteriormente, mas também suscitar
novas investigações, pois como dissemos, os Memes são um campo fértil e que
ainda há muitos aspectos a serem investigados. As portas da pesquisa científica
linguística se abrem aos estudos voltados para a análise de gêneros. Muitos
caminhos já foram trilhados e outros tantos ainda estão por ser desbravados. Esse
estudo é apenas mais uma pequena contribuição para a área e tem o intuito de
instigar outras tantas pesquisas, já que este é um mundo novo e, conforme
Marcuschi (2005), oferecerá interessantes desafios aos estudos linguísticos deste
século.
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BOLSONARO ESFAQUEADO: OS MEMES E A VIOLÊNCIA SIMBÓLICA
POR TRÁS DAS CONVERSAÇÕES NO FACEBOOK
Gabriela Silva1, Letícia Schinestsck2 e Vívian Vieira3

INTRODUÇÃO
No dia 6 de setembro de 2018, o então candidato à presidência do Brasil,
Jair Messias Bolsonaro foi esfaqueado4 durante um ato de campanha em Minas
Gerais. O político foi socorrido e, quando não se sabia ao certo a gravidade do
caso, a internet fervilhava com teses e especulações sobre o acontecimento.
Circularam mensagens de comoção e solidariedade, mas também discursos que
implícita e/ou explicitamente reforçavam a violência e a justificavam, ampliando
seu alcance e efeitos de sentido a partir dos mais diferentes pontos de vista.

1

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas.
Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas.
3
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2
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Este trabalho visa observar justamente estes efeitos de sentido contidos nas
interações de uma postagem retirada do Facebook5 sobre o assunto6.
Trabalharemos a violência simbólica (BOURDIEU, 1989) e observaremos
como se estabelecem as fronteiras (ELIAS, 2000) para proteger um lado
dominante, enquanto este exerce poder sobre seus dominados. Isso é
perceptível

na

comunicação

mediada

pelo

computador

(CMC),

pois

diferentemente da comunicação oral, no ambiente digital é necessário fazer uso
de outros mecanismos para construir as conversações. A CMC tem seu contexto
negociado (RECUERO, 2012), uma vez que não se pode contar com gestos e
manifestações não verbais, por exemplo. Com isso, cria-se um novo tipo de
organização conversacional, de forma que os recursos oferecidos pelas
ferramentas, neste caso pelo Facebook7, são apropriados para estes fins.
Levando em conta as particularidades deste ambiente, com amparo das
características propostas por BOYD (2007), onde se observa a capacidade de
replicabilidade dos conteúdos permanentemente expostos na rede, devido à
característica de memória da mesma. É isso que permite a buscabilidade e
acesso em grande escala aos discursos que circulam nestes sites de redes
sociais.
Entendido isso, passaremos a pensar dois elementos deste espaço, a
saber, os memes (DAWKINS, 2007; CHAGAS, 2014) construídos em meio a
uma cultura denominada de digital trash (FONTANELLA, 2009). Feita a
discussão, passaremos para a metodologia, detalhando melhor a sistematização
do artigo, introduzindo a Análise de Discurso Mediado por Computador
5

Disponível em <https://www.facebook.com/carmovdavid/posts/2117791334899981>. Acesso em
10/09/2018.
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horas, a notícia de que Bolsonaro havia sido esfaqueado foi o evento brasileiro de maior repercussão no
Twitter desde as eleições de 2014. O assunto provocou uma média de 11.800 postagens por minuto, além
de apontar a repercussão internacional. O levantamento também identificou que os posts em maior
destaque eram os que discutiam se, de fato, havia acontecido o atentado e se a gravidade do caso era tão
real
como
se
anunciava
na
rede.
Disponível
em
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as
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e
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em
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(HERRING, 2004; 2012), expondo os dados coletados e partindo, finalmente,
para a análise do objeto e considerações finais.

VIOLÊNCIA SIMBÓLICA E O OUTRO COMO FRONTEIRA
Bourdieu (1989) deu origem à noção de violência simbólica ao trabalhar
um mecanismo de poder originado da construção social e voltado para a
manutenção e perpetuação dos valores simbólicos de determinada classe dita
dominante. Isso se faz a partir da assimilação e interiorização da cultura
compreendida como superior de modo a tratar aquilo como natural. Ao
contrário da violência física, a violência simbólica não é clara e de fácil
identificação. Ela se encontra entranhada nas relações sociais e entrelaçada a
formas invisíveis de agressão e coação, que muitas vezes ganham suporte e
apoio por estarem baseados em preconceitos e crenças coletivas.
Trata-se de um processo de intervenção no arbitrário
cultural, no qual a concepção cultural dos grupos e
classes

dominantes

impõe

a

toda

sociedade

um

direcionamento pré-determinado, mesmo que de maneira
inconsciente. (SCHINESTSCK, 2018, p.22)

É neste sentido que nos propomos a olhar para os memes publicados no
espaço dos comentários da postagem. Bourdieu (1989) também explica que tal
violência é resultante da reprodução de atores dominantes pertencentes a
diversas estruturas sociais, como a esfera familiar, escolar, religiosa etc. Aqui,
veremos algumas das manifestações relacionadas com ideologias e valores
políticos e sociais que são disseminadas com ou sem a intenção do usuário. Há
uma fronteira criada onde é preciso que o sujeito que se encontra em posição
inferior conceda ao outro a capacidade de dominação, ou seja, “é um poder
que só existe porque aquele que lhe está sujeito crê que ele existe”
(BOURDIEU, 1989, p.188).
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Ainda acerca da constituição da violência simbólica nos discursos,
acrescenta-se a ideia de Minayo (1990), que fala de uma construção imaginária
fomentada por uma fantasia maniqueísta que fixa a origem do mal em certo
tipo de pessoa. Tal conceito será útil na tentativa de compreender como a
violência simbólica se perpetua no objeto deste estudo.
Há, contudo, um jogo de poderes que se instaura entre relações de
dominação e submissão que são camufladas, dificultando a identificação da
violência simbólica, uma vez que tem uma falsa aparência natural, legítima e
inquestionável. Um jogo que também pode ser entendido a partir da
linguagem, uma vez que são as palavras que legitimam as condições dos
sujeitos em suas relações sociais e o que reforça valores portadores de algum
tipo de poder e dominação. As práticas vão sendo perpassadas ao mesmo
tempo em que a linguagem vai fornecendo os elementos que darão sentido e
significado às coisas, dividindo a fronteira desigual entre os sujeitos, por mais
que esta delimitação que os separa não possa ser vista e/ou mensurada.
Com o suporte da CMC e de sites de redes sociais como o Facebook, no
caso deste trabalho, sugerimos acrescentar ao conceito de linguagem e dos
elementos por ela oferecidos para compor as representações, o uso de recursos
multimodais

(HERRING,

2004,

2012;

RECUERO,

2012).

Isso

porque

acreditamos que a linguagem também é instaurada com o uso concomitante de
ferramentas como gifs8, links, imagens etc. A utilização dessas alternativas se
faz igualmente responsável por transmitir valores e informações ao ser
empregada em uma conversação ou relação de poder, especialmente no âmbito
da internet.

8

"GIF" é uma sigla em inglês para "Graphics Interchange Format" e é um formato de imagem de mapa

de bits muito usado nas redes sociais para construções que envolvam imagens fixas e/ou animações. Mais
informações em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Graphics_Interchange_Format>. Acesso em 10/09/2018.
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MEMES E DIGITAL TRASH
Passamos, então, a definir o que entendemos por meme, uma vez que
queremos analisar como o meme pode ser empregado como forma de
conversação (RECUERO, 2012) e carregar esta violência quase invisível – por
ser entendida como natural – em suas construções nas interações.
A partir de uma perspectiva evolucionista, DAWKINS (2007) compara a
genética e a cultura e define o meme como o gene da cultura, que é
transmitido e perpetuado de um cérebro para outro. Neste sentido, as pessoas
seriam estes novos replicadores que repassariam entre si ideias, slogans,
comportamentos, crenças, melodias e etc.
A conversação, enquanto relacionada à linguagem, seria um exemplo
clássico de como a cultura se constitui através da ideia de memes. Conteúdos
são expressados e apropriados na construção de conversações, invariavelmente
gerando novos conteúdos. Esse processo de perpetuação de ideias, mesmo que
completamente diferentes da original, é a essência dos memes e de sua
capacidade de replicação. Neste sentido, Dawkins (2007) defende que "a
linguagem parece 'evoluir' por meios não genéticos, a uma velocidade que é
várias ordens de grandeza superior à velocidade da evolução genética"
(DAWKINS, 2007, p. 326).
Para sua constância, enquanto produto cultural sobrevivente no tempo, o
meme apresentaria três características básicas, tal qual os genes, sejam elas a
longevidade, a fecundidade e a fidelidade da cópia (DAWKINS, 2007, p. 333). A
primeira trata da capacidade do meme para sobreviver no tempo, a segunda
refere-se ao potencial de replicação e a rapidez com que esse processo
acontece e a terceira diz respeito à capacidade do meme de manter elementos
de identificação com o exemplar original. A constituição de um meme enquanto
tal, dessa forma, dependeria de uma boa performance nesses três quesitos.
A internet e, mais especificamente, as redes sociais mostram-se terrenos
férteis para os memes, que encontram nas características deste ambiente, já
abordadas anteriormente, um suporte ideal para alta performance em
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replicabilidade. No caso analisado neste estudo, por exemplo, demonstraremos
como a multimodalidade suportada pelo ambiente de comentários do Facebook
propicia a apropriação e criação de novos conteúdos na conversação entre os
usuários.
Há dois conceitos que nos interessam, considerando o objeto deste
trabalho, quais sejam o de memes de política de Chagas (2018) e o de digital

trash de Fontanella (2009). Isso porque as reações ao episódio da facada em
Bolsonaro, aqui analisadas, além de envolverem um ator político, se deram em
período eleitoral; e por termos notado nas análises que seguem a presença das
características do digital trash na grande maioria do conteúdo analisado.
Acerca do conceito de memes de política, Chagas (2018) explana:
Em suma, definimos, de modo abrangente, os memes
políticos como fórmulas discursivas ou artefatos culturais
que, a partir de uma interação com seus congêneres, e
através de um processo de circulação em diferentes redes
sociais, são capazes de despertar ou demonstrar o
engajamento político do sujeito ou ainda socializá-lo com
o debate público, através de uma linguagem metafórica e
orientada à construção de um enredo ou enquadramento
próprios, que fazem uso, muitas vezes, de referências da
cultura popular. (CHAGAS, 2018, p. 10)

É no formato estético dos memes, enquanto conteúdos construídos para
serem replicados e perpetuados, que encontra-se o digital trash. Ele seria "o
fenômeno típico da cibercultura que envolve as práticas produção, reprodução,
compartilhamento

e

consumo

de

produções

textuais

e

audiovisuais

fundamentadas em uma estética intencionalmente tosca [...]" (FONTANELLA,
2009, p. 3). A possibilidade de produção e reprodução rápida e sem exigências
de grandes conhecimentos técnicos para a produção desse tipo de conteúdo faz
com que sua essência case com as características essenciais dos memes. Ao
mesmo tempo que, justamente pela estética tosca e de apropriação de algo pré
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existente, estimula a continuidade de determinada conversação. Neste
contexto, a maioria dos conteúdos meméticos observados nas redes sociais
carregam características marcantes, também, de digital trash.

METODOLOGIA
Discutidos os conceitos que embasam nossa pesquisa, apresentamos o

corpus deste trabalho. A postagem escolhida é a da Figura 1, pela sua
relevância quantitativa e qualitativa em termos de repercussão, na ocasião do
ataque. O conteúdo gerou mais de 46 mil reações, 3 mil comentários e 218 mil
compartilhamentos no Facebook.

Figura 1: postagem extraída do Facebook e escolhida para análise.

Como nosso objetivo é verificar as conversações, analisaremos os
comentários da publicação. Para selecionar a amostra a ser analisada,
classificamos manualmente metade dos comentários da postagem, totalizando
1.310 conteúdos analisados9, e distribuímos entre cinco categorias de acordo
9

Por se tratar de uma análise manual, julgamos que o universo de 1.310 amostras tende a representar

corretamente o teor das interações do conjunto total. Ademais, o presente estudo preza pelo entendimento,
em linhas gerais, da presença da violência simbólica nas conversações acerca do fato e isso, como dirão
as análises, é passível de ser avaliado na amostra selecionada.
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com a temática abordada, sejam elas "conteúdos técnicos/médicos", que
totalizaram 31% dos itens analisados; "imagem de Bolsonaro no hospital", com
23%; "fake news", com 18%; "humor com a facada", com 11%; "esquerdista
acredita", com 10% e "gifs", com 7%.
Após a classificação, escolhemos os memes mais representativos de cada
categoria de comentários para, a partir deles, analisarmos o conteúdo de
acordo com as premissas da CMDA - Computer Mediated Discourse Analysis
(Análise de Discurso Mediada pelo Computador) de Herring (2012). Observarse-á, portanto, a estrutura, o sentido, a interação, o comportamento social e a
comunicação multimodal do conteúdo recortado, que são os níveis propostos
pela autora. O nível "estrutura" concerne questões como oralidade, ortografia,
formalidade, formação de frases e outras características ligadas à construção
textual e à linguagem utilizadas. O nível "sentido" questiona qual a intenção do
discurso, o que é passado com ele. O nível "interação" analisa os diálogos, o
espaço no tempo em que eles se constituem. O nível "comportamento social"
abrange as relações de poder e influência, a reprodução de valores e os
conflitos. O nível "comunicação multimodal" diz respeito aos formatos utilizados
e o efeito dessas escolhas10.
Sendo assim, através do emprego da CMDA enquanto método, pretendese

entender

as

formas

de

manifestação

da

violência

simbólica

(BOURDIEU,1989) nas conversações em rede (RECUERO, 2012) e seus efeitos
de sentido.

10

Neste estudo, optamos por não analisar os comentários da categoria que chamamos de "gifs" na

classificação proposta, porque nela estão comentários que utilizam o formato apenas como forma de
reação, pela sua multimodalidade característica, o que é um hábito comum em conversações deste tipo no
Facebook.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A categoria de comentários com maior presença foi a de conteúdos
técnicos/médicos (31%), conforme ilustra a imagem abaixo. Neles, os usuários
utilizaram mais uma vez da multimodalidade para explicitar seus pontos de
vista acerca da veracidade ou não do ataque a Bolsonaro. Os conteúdos
técnicos e/ou médicos foram utilizados principalmente através de textos,
imagens e links que direcionavam o tráfego para páginas especializadas em
assuntos ligados à medicina. No meme escolhido para ilustrar a análise, é
possível observar que os sujeitos utilizam a explicação sobre a diferenciação da
hemorragia interna e externa enquanto exercem um poder simbólico sobre os
demais.

Figura 2: memes da categoria "conteúdos técnicos/médicos".

Em segundo lugar, em termos quantitativos, aparecem as imagens de
Bolsonaro no hospital (23%). Aqui percebemos que a foto, registrada no
momento em que o então candidato à presidência foi atendido no hospital,
serve como conteúdo originário para sustentar diversos discursos produzidos
acerca do fato, mesmo que sem qualquer intervenção na imagem original.
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Figura 3: memes da categoria "imagens de Bolsonaro no hospital".

Os memes ligados a fake news (18%) foram a terceira categoria com
maior número de comentários. Nestes memes, o destaque é para o recurso de
texto com as fontes, tamanhos e cores utilizadas na elaboração da publicação.
O realce dado à palavra “atenção” tem como objetivo atribuir importância e
despertar o interesse dos outros sujeitos para que leiam a mensagem. Em
seguida, é feita uma denúncia de que a imagem de Bolsonaro no hospital
estaria associada a uma fake news elaborada pela esquerda. O meme é
finalizado com a mensagem grifada em vermelho acusando a "máquina de fake
news esquerdista" de desqualificar o ataque sofrido por Bolsonaro. Novamente,
observamos que a multimodalidade da publicação tem como objetivo construir
a conversação de forma a exaltar ou desconstruir os valores dos sujeitos pró e
contra o então candidato.
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Figura 4: meme da categoria "fake news".

A categoria de comentários humor (11%) foi a quarta em volume de
repercussão quantitativa. Especialmente aqui, percebemos traços de digital

trash, com produções intencionalmente toscas. A particularidade dos memes
apresentados nesta categoria está no humor que subverte o processo
polissêmico da enunciação imagética do seu referente. Assim, é através da
assimilação que ocorre a ressignificação dos elementos discursivos.

Figura 5: memes da categoria "humor".

A quinta categoria em termos quantitativos, que denominamos
esquerdista acredita (10%) diz respeito, principalmente, a enunciados que
enumeram quatro elementos que supostamente são crenças dos indivíduos
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cujas posições sujeito representam a formação ideológica da esquerda
brasileira, enquanto lista outros quatro processos enunciativos que indicam a
descrença desses mesmos sujeitos na veracidade do ataque ao então
candidato.

Figura 6: memes da categoria "esquerdista acredita".

Após analisar cada categoria de memes presentes nos comentários,
pretendemos, agora, traçar observações com base na metodologia proposta por
Herring (2014), levando em consideração cada item indicado pela autora. Dessa
forma, a estrutura das conversações é mista e bem diversificada. Enquanto há
conversações essencialmente imagéticas, também se vê discursos formados
textualmente ou com o uso de algum recurso multimodal, como gifs, links, etc.
Aqui, o destaque é para o digital trash, que compõe a maior parte dos
conteúdos analisados.
As interações, por sua vez, são construídas e negociadas conforme o
contexto desenhado pelos participantes da conversa. O uso de memes, ironias
e discursos ácidos como forma de posicionamento é claro e útil, pois age como
uma forma de se posicionar ao mesmo tempo em que retira qualquer
responsabilidade sobre o que está sendo publicado. Assim, é possível
posicionar-se com as palavras do outro, podendo facilmente amenizar e absterse de qualquer culpa ou divergência, já que os valores que estão postos ali não
são deles e sim de outro indivíduo ou fonte que serviu como referência para a
replicação.
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Destarte, o sentido envolve dois pólos extremos: usuários de redes
sociais pró e contra o então candidato Jair Bolsonaro. A fixação do mal em
determinado tipo de pessoa é visível em interações que determinam quem está
certo e quem está errado em relação ao ocorrido, tudo com base em valores
absorvidos e repassados através da violência simbólica, que é quase
imperceptível, mas que carrega, sim, carga simbólica negativa e minimizadora
dos indivíduos, estabelecendo uma fronteira entre um dominado e um
dominante.
Por fim, o comportamento social identificado é aquele, especialmente,
que usa a violência como pretexto para justificar atos tão violentos quanto o
que originou a publicação. Tal naturalização determina o tipo de indivíduo que
carrega o mal e tenta estabelecer, sobre e através da linguagem, um poder
simbólico mantido e perpassado ao longo dos tempos. Este comportamento
social, no entanto, ficará visível e passível de ser buscado por qualquer pessoa
que tenha interesse e acesso ao Facebook, por exemplo, pois é composta pelas
características tratadas por Boyd (2007), que garante o rastreio e replicação
devido às particularidades deste ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluída a análise a que nos propusemos, resta evidente o papel dos
memes na construção de conversações como estas. Por sua capacidade viral, o
meme serve como mecanismo extremamente apropriado a perpetuação de
discursos carregados de violência simbólica e de não ditos, como as indiretas.
Nesse sentido, percebemos em nossa análise o aparecimento da mesma base
de conteúdo em várias categorias de comentários. Por exemplo, a imagem de
Bolsonaro no hospital, que também aparece em "humor" e em "conteúdos
técnicos/médicos" demonstra a importância de se entender os memes como
conceitos-chave na formação deste tipo de conversação. Isso porque é na sua
propriedade de replicabilidade, com alguma diferenciação mas mantendo a
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fidelidade ao conteúdo original, que as conversações encontram terreno fértil
em ambientes virtuais para amplificar discursos.
Em todas as categorias analisadas, sobretudo, observamos a constituição
do discurso através dos aspectos da multimodalidade, pois os memes
utilizaram-se de uma estrutura mista, combinando imagens, gifs e texto para a
construção de novos discursos e sentidos. Outra característica de destaque
observada em todas as peças gráficas é a de digital trash. Também é através
da multimodalidade que as conversações foram construídas de forma a
enaltecer ou desconstruir os valores ali presentes.
Assim, verificamos que as interações são construídas e negociadas
conforme o contexto desenhado pelos participantes. Logo, o uso de memes,
ironias e acidez é como uma forma de se posicionar ao mesmo tempo em que
retira qualquer responsabilidade sobre o que foi publicado. E é amparado pelas
características dos públicos em rede e da CMC que o comportamento social
justifica a violência com o uso de mais violência, fixa o mal em determinado
tipo de pessoa e tenta exercer um poder simbólico sobre ela. Onde o humor e a
ironia atuam auxiliando na amenização dos efeitos de sentido e fazendo
referência a outros memes e eventos passados, adaptados ao contexto do
atentado.
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PORQUE DIFAMAM MARIELLE FRANCO?
BATALHA POLÍTICA, FAKE NEWS E PÓS-VERDADE
Gabrielle da Silva Tolotti1

INTRODUÇÃO
Esse artigo é um recorte dos resultados da pesquisa elaborada para o
trabalho de conclusão de curso da Especialização em Cultura Digital e Redes
Sociais (Unisinos/RS), produzido para o Simpósio #MUSEUdeMEMES por conta
do entendimento que as imagens que constituem o corpus da pesquisa podem
ser classificadas como memes, dialogando com a condição de dispositivo, uma
das categorias constituintes do contrato de comunicação debatido por Patrick
Charaudeua (2018). O debate versa sobre fake news e pós-verdade e é
ambientado no Brasil de 2018, ano da execução da vereadora do Rio de
Janeiro, Marielle Franco (PSOL), conhecida pela defesa de pautas progressistas.
1

Especialista em Cultura Digital e Redes Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

Bacharela em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E-mail:
tolotti.gabrielle@gmail.com.

Neste contexto, convém de imediato oferecer à leitura a pergunta
heurística que faz o texto operar análises: como o fenômeno da pós-verdade,
materializado no espalhamento de fake news, se manifesta no Brasil de 2018
em meio à ascensão do pensamento conservador? Portanto, o presente
trabalho visa a analisar: a) a disseminação, no ambiente digital, de notícias
falsas sobre Marielle após o seu assassinato; b) o discurso empregado pelas
páginas e pelas imagens, que foram construídas utilizando-se de retórica
persuasiva, que influenciaram esse processo; tendo por fim de compreender a
intenção por trás das publicações caluniosas e os motivos que levaram ao
compartilhamento.
Entende-se que a metodologia mais apropriada para tanto é a Análise do
Discurso (AD). A AD compreende a exterioridade como parte constituinte de
sentido e tem como objeto de estudo o produto da relação entre língua, sujeito
e história: o discurso. Para operacionalizá-la, o principal marco teórico é Patrick
Charaudeau (2016; 2018), que define o ato de linguagem como um fenômeno
interenunciativo, pois a sua significação depende dos saberes supostos que
circulam entre o sujeito-produtor e o sujeito-interlocutor. Saberes supostos a
respeito de mundo e saberes supostos sobre os pontos de vista recíprocos. O
autor também define que a relação entre a produção e a interpretação estão
baseadas em um quadro de cointencionalidade, asseguradas por um contrato
de comunicação. As trocas linguageiras são concretizadas pois há um acordo
implícito no qual todos os sujeitos envolvidos conhecem as suas restrições. Para
Charaudeau (2018), as restrições se dão através da regulação das práticas
sociais e são estabelecidas pelos indivíduos que tentam viver em comunidade e
pelos seus discursos de representação, produzidos com o intuito de justificar e
valorizar essas mesmas práticas.
Na primeira etapa do artigo, buscamos referências teóricas para
conceituar fake news e pós-verdade – embora, por se tratar de um debate
relativamente recente, estes conceitos ainda estejam sendo discutidos e
formulados. Ainda, é por bem que se esclarece que o objetivo deste trabalho
não é discutir as terminologias, mas o fenômeno e suas consequências. Em
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seguida, é traçado um panorama dos eventos decorrentes do assassinato de
Marielle Franco. Aborda-se a repercussão do acontecimento, a campanha
orquestrada para difamar a vereadora carioca e a ação judicial movida contra o
Facebook, elaborada com o intuito de frear o espalhamento de fake news.
Neste momento, também apresentamos e analisamos o corpus da pesquisa,
construído a partir da referida ação judicial. Ao final, sustentamos que a
campanha de difamação de Marielle Franco dá voz ao conservadorismo.

INSCRIÇÃO TEÓRICA
Embora a expressão fake news, que em português significa notícias
falsas, tenha se popularizado - e se ressignificado - recentemente, a prática de
espalhar notícias falsas vem desde, pelo menos, o Século 6, como explica
Robert Darnton, historiador e professor emérito da Universidade Harvard, em
entrevista à Folha de S. Paulo. (VICTOR, 2017)
Com a popularização da internet, a partir da década de 1990, as práticas
sociais de produção e consumo de informação foram profundamente alteradas.
Abriu-se a possibilidade de que pessoas que antes apenas consumiam conteúdo
pudessem produzir e compartilhar seu próprio conteúdo. A partir daí surgiram
inúmeros blogs e sites administrados por pessoas comuns interconectadas. Com
o uso comercial da internet, a prática de ceder espaços nesses blogs e sites
para publicidade se estabeleceu, sob a lógica de quanto maior a audiência,
maior é a rentabilidade. Assim, fake news se estabeleceu enquanto uma prática
na internet.
Mesmo esse modus operandi estando em vigor há décadas, foi por conta
do referendo sobre a saída da Grã-Bretanha da União Europeia e das eleições
presidenciais nos EUA que o assunto irrompeu no debate público. O alerta
vermelho soou quando se percebeu que as fake news permearam e
influenciaram os dois grandes eventos, ficando claro que essa prática estava se
alastrando e sendo organizada para influenciar processos políticos e obter
vantagem.
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Como forma de compreender a capacidade de propagação e influência
que as fake news alcançaram nos últimos anos faz-se necessário analisar o
fenômeno que foi a base que possibilitou o desenvolvimento dessa prática: a
pós-verdade. No final de 2016, a Oxford Dictionaries, departamento da
Universidade de Oxford, escolheu a expressão pós-verdade como a “palavra do
ano”. E definiu pós-verdade como 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” 2. Registre-se,
novamente, que no campo acadêmico ainda não há consenso sobre a definição,
diferenciação e a relação de fake news e pós-verdade. São, portanto, conceitos
que ainda estão sendo debatidos e formulados.
No relatório do Grupo de Trabalho composto por especialistas em fake

news e em desinformação online, nomeado pela Comissão Europeia, o termo
fake news, usado inicialmente pelo órgão, é deliberadamente evitado.
Argumenta-se que o termo é inadequado e insuficiente para abranger o
complexo sistema da desinformação, que envolve também conteúdo que não é
falso ou completamente fake, alguns são produzidos a partir de fatos reais.
Além disso, compreende-se que os processos utilizados nesse sistema
englobam muito mais do que “notícias”, mas também distribuição automatizada
de conteúdo, edição de vídeos, segmentação de público, fabricação de memes,
etc. (EUROPEAN COMMISSION, 2018)
Sobre pós-verdade, alguns estudiosos afirmam que o emprego desse
termo acaba por relativizar o que entendemos por verdade e,

por

consequência, relativiza também o sentido da mentira. Em outra linha, Cruz
(2007)

adverte

que

o

foco

deve

ser

o

entendimento

de

que,

independentemente do conceito, não deveria ser admissível enganar cidadãos
de nenhuma forma na esfera pública.

2

A citação literal seria: “post-truth adjective - Relating to or denoting circumstances in which objective

facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief”. Tradução
da autora.
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Matthew D´Ancona (2018) escreveu sobre o processo eleitoral do Brexit
e a eleição de Donald Trump. Para ele, esses processos foram a revelação da
política da pós-verdade em seu estado mais puro: a verdade, o racional, perdeu
importância e triunfou a narrativa emocional, o visceral.
O autor apresenta ainda um panorama sobre as origens, os sintomas e
os desafios da era da pós-verdade e de forma assertiva declara que sua base
social é o colapso da confiança nas instituições tradicionais e tem seu
“momento germinal” na crise de 2008. Para o autor, é uma desconfiança
generalizada, alimentada por décadas pelos sucessivos escândalos de
corrupção, midiáticos, políticos e econômicos, assistidos pela população. Em um
contexto que todos mentem, a mentira passa a ser relativizada. (D´ANCONA,
2018)
De

igual

maneira,

D´Ancona

trata

da

ascensão

da

“indústria

multibilionária da desinformação” como fator que “erodiu a primazia da
verdade” (D´ANCONA, 2018, p. 46). Trata-se de um ataque coordenado e
estratégico de organizações de fachada, que atuam a favor de certos grupos,
difundindo mentiras sistematicamente para suprimir a informação precisa,
tendo impacto no público com predisposição ideológica para acreditar. Mesmo
quando, depois de um longo processo, a “verdade” vem à tona, a dúvida já
está colocada.
É possível apontar para um potencial libertador da internet, sem deixar
de reconhecer o risco da personalização e da fragmentação. Graças ao
aumento do poder individual de escolha, as pessoas começaram a se separar
em inumeráveis grupos homogêneos, que compartilham das mesmas ideias e
da mesma visão de mundo. Para D´Ancona, trata-se de um “sistema de
condomínios fechados” no qual as pessoas não são expostas a assuntos e
pontos de vista que não procuram. Esse sistema também leva às “cascatas
sociais”. (SUSNTEIN, 2001)
Quando indivíduos carecem de fontes, geralmente se confia nas
informações fornecidas pelas pessoas ao seu redor e “muitos indivíduos acabam
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acreditando em algo, até algo falso, simplesmente porque outras pessoas
parecem também acreditar”. Para Cass Sunstein, a internet não é inimiga. Tem
potencial para superar o isolamento e a homogeneidade, mas também serve
para colocar as pessoas em “câmaras de eco da suas próprias concepções”.
(SUSNTEIN, 2001, p. 10, 05 e 17, respectivamente. Tradução própria)
Eli Pariser (2011), com foco na influência da tecnologia, aprofunda o
debate sobre fragmentação e segmentação. Para Pariser, o marco inicial da era
da personalização se constata pelas mudanças nos mecanismos de buscas.
Desde então, e a partir da possibilidade de coleta de dados em grande escala,
muitas das ferramentas da internet estão baseadas em algoritmos que filtram e
organizam o conteúdo disponibilizado na rede – sendo eles capazes de
determinar a relevância e a hierarquia dos conteúdos.
Pariser explica que o sistema de filtragem do Google está baseado no
nosso histórico na rede, em indicadores de clique, e o sistema do Facebook
examina o que compartilhamos e com quem interagimos. A partir disso, os
algoritmos de personalização começam a nos disponibilizar conteúdo com os
quais já temos familiaridade e com os quais já concordamos, mudando
profundamente a forma como se tem acesso às informações e contribuindo
para o isolamento das pessoas nas “bolhas dos filtros”, com pouca possibilidade
de se deparar com o contraditório. (PARISER 2011)
Claire Wardle (EL PAÍS, 2018), jornalista americana e diretora executiva
de um projeto da Universidade de Harvard que busca estratégias para
combater as fake news, alerta também que a democracia corre perigo quando
as decisões são tomadas com base em informações não checadas. Para Wardle,
o Brasil é muito dividido politicamente e também em assuntos culturais. Neste
cenário, as pessoas tendem a ser menos críticas e acreditam e compartilham
coisas que reafirmem as suas crenças.
Considerando o contexto de desenvolvimento da era chamada de pósverdade, este trabalho assenta sua reflexão voltada para o cenário brasileiro.
Neste recorte, em especial, é feita a análise do período em que ocorreu a morte
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da vereadora Marielle Franco, no Brasil, e o cenário em que inúmeras
informações falsas tomaram corpo nas redes sociais.

DIFAMAÇÕES À MARIELLE FRANCO: CONTEXTO DO ASSASSINATO E
CAMPANHA DE FAKE NEWS
A execução da vereadora Marielle Franco, assassinada ao lado do seu
motorista, Anderson Gomes, que também morreu, em 14 de março de 2018 3, é
o acontecimento expoente do contexto social no qual esta pesquisa se
desenvolve. Marielle Franco cresceu no complexo da Maré, cidade do Rio de
Janeiro. Era uma mulher negra e LGBT. Socióloga, militante dos Direitos
Humanos.
A notícia da execução de Marielle e Anderson foi recebida com
perplexidade pela população e gerou uma onda de comoção e indignação. Em
15 de março, no entanto, dia seguinte ao crime, foi possível perceber o início
de uma campanha de difamação de Marielle nas redes sociais. Começaram a
ser divulgadas informações falsas sobre sua vida pessoal, história e atuação
política.
Na reportagem “Como ganhou corpo a onda de fake news sobre Marielle
Franco”, o jornal O Globo afirma que através de dados coletados pelo
Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura (Labic) da Universidade
Federal do Espírito Santo (Ufes) e uma investigação feita pelo próprio O Globo,
foi possível mapear o caminho das fake news de maior repercussão sobre o
assunto. Foi constatado que menos de 24 horas depois do assassinato de
Marielle, textos, áudios e imagens com conteúdo inverídico começaram a
circular pelo Whatsapp. (CARIELLO; GRILLO, 2018)
Na sexta-feira, dia 16, duas autoridades do Estado Brasileiro fizeram
publicações em suas redes sociais difamando Marielle Franco e ajudaram a
3

É possível obter mais informações em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/vereadora-do-

psol-marielle-franco-e-morta-a-tiros-no-centro-do-rio.ghtml>. Acesso em: 04 jun 2018.
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impulsionar a onda de fake news sobre a vereadora. O deputado federal
Alberto Fraga (DEM-DF), através da sua conta no twitter, e a desembargadora
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Marília Castro Neves, por meio
de comentário no Facebook, declarou que Marielle Franco havia sido eleita pelo
Comando Vermelho e que “descumpriu 'compromissos' assumidos com seus
apoiadores”. A matéria de O Globo sobre a onda de fake news indicou que,
quatro horas após os primeiros posts difamatórios aparecerem no twitter, o site
Ceticismo Político publicou em sua página no facebook um texto que foi
fundamental na disseminação das falsas acusações. Horas depois, o mesmo
texto foi divulgado pela página do Movimento Brasil Livre (MBL), ampliando a
sua repercussão. Sobre o conteúdo da postagem, a reportagem de O Globo
indica que:
O Ceticismo Político usou como base uma reportagem da
colunista Mônica Bergamo, do jornal “Folha de S. Paulo”, sobre
um

comentário

de

uma

desembargadora

publicado

no

Facebook a respeito de boatos que circulavam no WhatsApp.
(CARIELLO; GRILLO, 2018)

Conforme a publicação de O Globo, de 16 a 23 de março, “o link do
Ceticismo Político havia sido compartilhado mais de 360 mil vezes no Facebook,
ocupando o primeiro lugar entre as publicações que abordaram o boato da
ligação da vereadora com o crime organizado — seja de maneira difamatória ou
em tentativas de rebater a acusação”.
No dia 17 de março, em função da acelerada disseminação de conteúdos
falsos sobre Marielle Franco nas redes sociais, o Partido Socialismo e Liberdade
e o escritório de advocacia E. Melo, J. Durães & S. Castro (EJS ADVOGADAS)
solicitou que a população ajudasse a identificar e denunciar, através de um
endereço de e-mail, páginas e perfis do Facebook que estavam produzindo ou
compartilhando calúnias. Foram recebidos mais de 18 mil e-mails.
Desta forma, foi possível mapear o material que estava sendo
disseminado e as páginas que estavam estimulando a onda de fake news. Foi
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este conteúdo que embasou a ação judicial movida por Luyara Santos e Monica
Benício, filha e companheira de Marielle Franco, através da EJS ADVOGADAS,
protocolada no dia 27 de março, que deu início ao processo de n. 001933306.2018.8.19.0000 no judiciário do Rio de Janeiro, exigindo que o Facebook
retirasse do ar algumas publicações com conteúdo caluniosos e discurso de
ódio (PSOL 50, s/d). Foram apresentadas na ação sete imagens recebidas
através das denúncias e oito fanpages que as compartilharam, dando
visibilidade a esse material.
No mesmo dia, o Juiz Jorge Novelle deferiu Tutela Antecipada4 para que
o réu Facebook fosse intimado a: i) retirar em 24 horas todas as publicações,
posts e vídeos dos links apontados na petição inicial; e ii) informar se os perfis
de Luciana Ayan, Luciano Henrique Ayan, responsáveis pelas postagens na
página Ceticismo Político, e o Movimento Brasil Livre, patrocinaram os posts
indicados na petição ou qualquer outro que afrontara Marielle Franco.
No dia 24 de março, Luciano Henrique Ayan (nome identificado como um
dos disseminadores de fake news) divulgou sua verdadeira identidade através
de uma Carta Aberta no site Ceticismo Político. Seu nome é Carlos Augusto
Moraes Afonso, ele relata que há 13 anos estuda “métodos relacionados à
dinâmica política” e que, em 2011, começou a “desenvolver um método para a
guerra política”, ajudando muita gente a rebater com mais assertividade as
narrativas da esquerda”. (CETICISMO POLÍTICO, 2018)
Uma reportagem do Jornal Nexo expôs a trajetória do MBL e sua ligação
com o Ceticismo Político. A reportagem aponta que o “grupo político criado em
novembro de 2014 por cinco jovens críticos ao governo da então presidente
Dilma Rousseff (PT)” é defensor de “uma agenda liberal na economia, com
menos participação do Estado, e conservadora nos costumes, como no combate
4

No mesmo dia, o Juiz Jorge Jansen Novelle deferiu tutela antecipada em favor das familiares da

parlamentar, tratando com gravidade o assunto que chegou ao Judiciário e declarando que “não se há de
admitir a memória da Excelentíssima Senhora Vereadora MARIELLE FRANCO continue a ser
vilipendiada por facínoras e canalhas, iguais àqueles que a trucidaram”. (TJ/RJ, 2018)
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a políticas de cotas raciais e a pautas do movimento LGBT”. Também relata que
Carlos Augusto Moraes Afonso, dono do Ceticismo Político, é sócio de Pedro
D’Eyrot, membro do MBL, na empresa Yey Inteligência Ltda. (FLORES, 2018)

ERA DA PÓS-VERDADE: FAKE NEWS COMO FORMA DE EXPRESSÃO
Analisando o material sistematizado pelo EJS ADVOGADAS, foram
encontradas oitos fanpages (páginas para fãs, em tradução literal), também
chamadas apenas de páginas, mais recorrentes nas denúncias recebidas pelo
referido corpo jurídico que embasaram a ação judicial contra o Facebook. Para
o desenvolvimento desde trabalho, foram escolhidas três das sete imagens
divulgadas por essas páginas, que foram removidas da rede social por conta da
referida ação.
As páginas continham conteúdo diverso e cada uma foi abordada na
ação por seu caráter específico. São elas: a) Operacionais, que em julho de
2018 possuía 1,8 milhão de seguidores e tinha em sua descrição a frase
“página feita por policiais para a polícia!”; b) Direita Já - Bolsonaro 2018, que,
desde a sua criação, divulga e repercute algumas agendas e posições políticas
do presidente Jair Bolsonaro e durante o período eleitoral de 2018 fez
campanha aberta para ele; c) Endireitando A Verdade, que em sua própria
descrição online indicava que estaria “Desvelando a mística que paira sobre a
verdade de torturadores e torturados. Baseado naquilo que o seu professor de
humanas usou pra enrolar um baseado”; d) Olavo de Carvalho, que foi criada
em abril de 2011 e possuía mais de 423 mil seguidores, se auto declarando
uma página para a “divulgação da política de direita”; e) Contraponto, criada
em

20

de

abril

de

http://contrapontobg.blogspot.com/,

2015

e

é

espaço

um

vinculada
de

ao

divulgação

blog
dos

pensamentos de Olavo de Carvalho e Margaret Thatcher, política britânica que
foi líder do Partido Conservador, e tem postagens simpáticas à política de
Donald Trump; f) Bolsonaro Opressor 2.0, criada em 11 de outubro de 2016,
página em que a ampla maioria das postagens eram de exaltação de Jair
Bolsonaro; g) Anti-PT, que expunha como missão “Extinguir o partido que É
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COMPROVADO o MAIS corruPTo, mentiroso e incomPTente da história do Brasil
e do mundo”; h) Movimento Curitiba Contra Corrupção, cuja maior parte do
conteúdo compartilhado é contra Lula e o PT e em repúdio ao STF.

APRESENTAÇÃO DAS IMAGENS SOBRE MARIELLE FRANCO
Como se percebe, as páginas continham conteúdo diversificado, mas
sem deixar de estabelecer algum tipo de relação entre a linha de pensamento
seguida. Para este trabalho, foram escolhidas três das sete imagens que foram
divulgadas pelas páginas supracitadas, e que foram objeto da ação contra o
facebook. Por se tratar de conteúdo difamatório, uma decisão judicial obrigou o
facebook a excluir as imagens.

Fonte: Ação Judicial/EJS ADVOGADAS (2018, p. 21-25).
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A fim de compreender o interesse social do discurso empregado pelas
oito páginas do facebook, através das três imagens apresentadas no corpus
desta pesquisa, vamos analisar os dados internos e externos das trocas
linguageiras a partir das categorias apresentadas por Charaudeau. Os dados
externos tratam das condições extradiscursivas, da troca entre os sujeitos,
falante e destinatário. São eles: condição de identidade, condição de finalidade,
condição de propósito e condição de dispositivo. Os dados internos estão
relacionados às características intradiscursivas. São eles: espaço de locução,
espaço de relação e tematização. A partir dos dados internos buscamos
compreender “o que o texto diz” e “como ele diz” e através dos dados externos
buscamos saber “por que o texto diz o que ele diz”. Além disso, mediante a
reflexão sobre os protagonistas do ato de linguagem pretendemos entender
“quem o texto faz falar” ou “quais sujeitos o texto faz falar”.
Em relação à condição de dispositivo, Charaudeau (2018) estabelece que
todo o ato de linguagem se realiza em um determinado ambiente físico que
impõe restrições, por conta das circunstâncias materiais, para a realização
desse ato. O dispositivo “compreende um ou mais materiais e se constitui como

suporte com o auxílio de uma tecnologia. É no material que se informa, toma
corpo e se manifesta, de maneira codificada, o sistema significante: a oralidade,
a escrituralidade, a gestualidade, a iconicidade.” (CHARAUDEAU, 2018, p. 105).
A partir da observação do corpus, entende-se que os atos de linguagem
têm lugar na rede social Facebook. Sendo as três imagens, também entendidas
como memes, o “material” do dispositivo, as oito fanpages a instância de
produção e os seus seguidores a instância de recepção.5

5

Aqui nos referenciamos aos estudos de Viktor Chagas sobre a importância dos memes para a

compreensão do processo político contemporâneo. Entendo-os como “produto da popularização do debate
público e da subsequente superficialização desse mesmo debate”. (CHAGAS, 2016)
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É importante ressaltar que o Facebook é a maior rede social do mundo 6,
atualmente contando com 2.3 bilhões de usuários ativos mensalmente. Esse
dispositivo permite a interação entre perfis e entre fanpages e perfis. Nessa
rede social, fanpages são páginas criadas para a comunicação com seus fãs.
Elas são espaços que reúnem pessoas interessadas sobre um assunto, uma
empresa, uma causa, uma personalidade etc. Para receber as atualizações de
uma fanpage o usuário, possuidor de um perfil, deve manifestar essa vontade
curtindo e seguindo a página, tornando-se assim, na linguagem do facebook,
seu fã.
Em relação à condição de identidade, Charaudeau (2018) define que
todo ato de comunicação é fruto da relação entre a instância de produção e
recepção7 e que a relação entre essas instâncias está baseada na convergência
de traços psicológicos e sociais dos sujeitos do ato de linguagem. A análise das
páginas destacadas no corpus evidencia que elas sustentam posições políticas
de extrema-direita e de direita e divulgam conteúdo contra a esquerda e contra
o socialismo e suas postagens propagam posições reacionárias e conservadoras
contra LGBTs e feministas e contra os direitos humanos.
Por se tratar de fanpages e de seus seguidores, entende-se que não é o
primeiro contato entre os parceiros, aponta-se para a existência de uma relação
anterior. Esta conexão também demonstra a relevância que a instância
produtora tem para com a instância receptora. A partir da análise também é
possível concluir que a relação entre elas está baseada na partilha da mesma
visão do mundo, do mesmo sistema de crenças e valores. Trata-se, portanto,
de sujeitos inseridos na mesma comunidade sociocultural, que compartilham o
mesmo universo de referência e têm motivações em comum.

6

Conforme informações disponíveis em: <https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-

networks-ranked-b y-number-of-users/>. Acesso em: 26 jan. 2019.
7

Nos estudos de comunicação contemporâneos, essas fronteiras têm sido tensionadas por conta do

ambiente digital.
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Com a apreciação das três imagens, podemos averiguar algumas
restrições impostas pela condição de dispositivo. Trata-se de um contrato que,
pelo menos no primeiro momento, não permite troca entre os parceiros. Isso
implica em uma situação monolocutiva, na qual o sujeito falante é o “iniciador
do espaço de locução” (CHARAUDEAU, 2004) (tradução própria). Nesta
situação, o sujeito falante é uma espécie de expoente de uma comunidade
sociocultural e, portanto, tem legitimidade para a “tomada da palavra”
(CHARAUDEAU, 2018). Age desta forma com vistas a implicar o sujeito receptor
e fazer com que ele reaja.
Sobre o espaço de relação, em uma situação monolocutiva, o sujeito
receptor não está presente fisicamente e não pode participar ao mesmo tempo
da enunciação. Portanto, para Charaudeau (2004), a luta discursiva só pode ser
feita por simulação, antecipando ou imaginando as reações-objeções do outro.
Sendo assim, o sujeito falante precisa organizar o que vai dizer, considerando a
sua própria identidade e a do outro, para incluí-lo em seu território de
pensamento, a fim de influenciá-lo.
Em relação a condição de propósito, a partir da análise das imagens
apresentadas no corpus, percebe-se que o tema central é o assassinato de
Marielle Franco. No entanto, para Charaudeau (2018), o propósito refere-se ao
recorte feito sobre o tema, a posição sobre ele. Portanto, compreende-se que o
propósito do ato é o assassinato de Marielle Franco enquanto um
acontecimento. Charaudeau (2018) entende o acontecimento como uma visão
social do mundo. Para o autor, um acontecimento é sempre construído e “sua
significação depende do olhar que se estende sobre ele, olhar de um sujeito
que o integra em um sistema de pensamento e, assim fazendo, o torna
inteligível” (CHARAUDEAU, 2018, p. 95).
Esses processos se desenvolvem no espaço de tematização, lugar onde o
locutor elege um tema, problematiza e toma posição (CHARAUDEAU, 2004). A
partir da análise das imagens, identifica-se que o sujeito falante adota o
Acontecimento Comentado (AC) como modo discursivo. Para o autor, o
comentário é uma forma de colocar o leitor em questão, exigir um trabalho de
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raciocínio e uma tomada de posição…”. (CHARAUDEAU, 2018 p. 176). E o
comentário argumentado “procura revelar o que não se vê, o que é latente e
constitui o motor (causas, motivos e intenções) do processo evenemencial do
mundo” (CHARAUDEAU, 2018, p. 176).
Ainda sobre a condição de dispositivo, para Charaudeau (2018) o
dispositivo é um elemento muito importante no ato de linguagem, pois é nele
que se encena o discurso. Observando as três imagens selecionadas, percebese que os modos discursivos organizados por Charaudeua são adaptados para
se aproximar da linguagem da internet. O sujeito falante, embora se apoie nos
modos de organização de discurso descritivo e narrativo, usa a mecânica
argumentativa como a principal estratégia de encenação. Por conta das
condições impostas pelo material (as imagens ou memes), o sujeito falante
precisa fazer isso de forma simplificada, usando poucas palavras e imagens
fixas. Mas isso não diminui o potencial retórico persuasivo das peças, conforme
veremos na análise das imagens.
Após o assassinato, estava se fortalecendo na sociedade a imagem de
Marielle Franco como uma heroína. Para contrapor essa tese, na figura 1, é
utilizada uma imagem de Marielle beijando outra mulher e a palavra gay para
expor que a vereadora assassinada era homossexual. Também se afirma que
ela defendia o tráfico e combatia a segurança pública, colocando-a em posição
condescendente com um dos principais problemas do Rio de Janeiro e do
Brasil: a violência. Além disso, a qualifica como empoderada, a fim de vincular
Marielle aos movimentos feministas, que usam esse termo de forma recorrente.
Na parte inferior da peça, aparece a pergunta “Heroína da Paz?”. Essa
interpelação explícita evidencia a problematização característica da mecânica
argumentativa. É uma forma direta de chamar o destinatário a tomar posição.
O enunciador após expor a conduta de Marielle, no intuito de fazer o
destinatário confrontar com o imaginário de referência de comportamento
construído

no

grupo

sociocultural

(do

qual

pertencem

enunciador

e

destinatário), o provoca a apreciar o comportamento de Marielle Franco sob o
aspecto ético (se é do bem ou do mal) e o interpela como se dissesse: como
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uma pessoa com essas características e esse comportamento pode ser heroína
da paz? Busca, assim, a adesão do destinatário ao seu posicionamento,
contrário à imagem de heroína.
Na figura 2, a interpelação também é feita de forma explícita. Apoiandose na lógica narrativa, o enunciador apresenta uma sucessão de “fatos” sobre
Marielle. Entre outras coisas, ele afirma que ela foi mulher de um traficante
famoso, que foi eleita vereadora por conta da sua associação com o Comando
Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do Brasil, e que estava
envolvida em disputa de facções. Nota-se, elementos subjetivos de racismo ao
condicionar a eleição da vereadora negra ao crime organizado. Desta forma, o
sujeito falante tenta mostrar o que estava oculto e que pode constituir as
razões do assassinato. Constrói assim, de forma dedutiva, uma relação de
causa e consequência entre os fatos e o assassinato. As afirmações de que
Marielle teria engravidado aos 16 anos e de que ela era usuária de maconha
contribuem para julgamento ético. Desta forma, o enunciador coloca-se em
posição contrária à tese de que foi a polícia quem matou Marielle, problematiza
essa posição e fornece elementos para persuadir o sujeito destinatário a
compartilhar da mesma posição.
Na figura 3, não existe interpelação explícita do enunciador. O sujeito
falante evoca um saber coletivo baseado no sistema de valores de grupos
contrários aos direitos humanos. Trata-se da ideia de que as pessoas que
cometem algum tipo de crime não merecem ter nenhum tipo de direito
preservado. Para esses grupos, os defensores dos direitos humanos protegem
os bandidos. É através dessa apreciação subjetiva que o enunciador imprime
seu ponto de vista e intima o destinatário. Para Charaudeau (2018), mesmo
que não seja feita de forma explícita, toda informação a respeito de uma crença
funciona como interpelação, pois incita o outro a tomar posição sobre o que
está proposto. Provoca-o a avaliar, quanto à sua legitimidade, e a apreciar,
quanto às suas regras de vida. Neste caso, o enunciador pretende estabelecer
uma relação de cumplicidade com o destinatário para que ele compartilhe do
mesmo ponto de vista.
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Por fim, sobre a condição de finalidade, Charaudeau (2018) explica que
os atos de linguagem são ordenados em função de um objetivo, sendo este
definido pela intencionalidade psico-sócio-discursiva do sujeito falante, sua
expectativa de sentido ou efeito visado. Verifica-se, através da análise, que a
intenção do enunciador é construir um

certo saber a respeito dos

acontecimentos, mobilizando a afetividade do público alvo para significar (ou
ressignificar) o assassinato de Marielle Franco e desconstruir a imagem de
heroína e, assim, construir/influenciar a opinião pública.
No entanto, Charaudeau (2018) destaca que nem sempre o efeito visado
pela instância de enunciação é o efeito produzido na instância de interpretação.
Pois a instância de produção organiza o discurso em função de como ela
imagina a instância receptora e está o reinterpreta à sua maneira. Nesta
situação, o efeito visado pelo sujeito falante se alinha ao efeito produzido pelo
sujeito destinatário por conta da cointencionalidade existente entre os sujeitos
envolvidos na troca, asseguradas pelo contrato de comunicação. Para o autor, é
o contrato de comunicação que gera um espaço público de informação e é em
seu próprio quadro que se constrói a opinião pública” (CHARAUDEAU, 2018, p.
115).
Para identificar o sujeito enunciador, Patrick Charaudeau (2016) sugere
que, ao invés de se perguntar “quem fala”, deve-se procurar responder “quem
o texto faz falar”. Charaudeau (2018) define que o enunciador não é um ser
abstrato, descolado de uma realidade social determinada. Ele se orienta em
circunstâncias materiais específicas e que se define por uma identidade
psicossocial

particular.

Portanto,

sua

intencionalidade

é

socialmente

condicionada. No mesmo sentido, Marcia Benetti, apoiada nos conceitos de
Maingueneau, ressalta que “pode-se analisar uma sociedade pelos discursos
que produz, pois o que emerge na materialidade do texto origina-se de sujeitos
posicionados em um tempo e um lugar condicionados social e historicamente”
(BENETTI, 2008, p. 16).
A partir dos conceitos teóricos sustentados por Patrick Charaudeau, é
possível afirmar que a troca linguageira se efetiva, pois trata-se de sujeitos
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conscientes do contexto sócio-histórico do qual pertencem e inseridos em um
mesmo grupo social. E que essa troca produz um discurso que dá voz ao
conservadorismo brasileiro e serve ao mesmo tempo para gerar visibilidade e
fortalecer a identidade coletiva desse grupo que, nas eleições de 2018, se
afirma com a eleição de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto até aqui, constata-se que o ambiente de pós-verdade,
onde o discurso emocional, que apela às crenças, é mais proeminente do que
fatos concretos, é um espaço profícuo para a produção de desinformação e o
Brasil de 2018 reúne características atrativas para o assentamento da pósverdade. O assassinato de Marielle Franco foi um dos eventos que tomou
espaço nas ruas, nas redes e no parlamento, e que têm como marca a disputa
ideológica acirrada, que são, ao mesmo tempo, causa e consequência da
polarização da sociedade.
O sociólogo Andrey Cordeiro Ferreira (2018) sustenta que, em resposta
às Jornadas de Junho de 2013, por exemplo, surgiram na política nacional duas
grandes tendências. De um lado, a tentativa de revitalização e defesa do
lulopetismo. Do outro, uma ofensiva neoliberal e neoconservadora, a partir da
luta contra a corrupção, inicialmente organizada por grupos como “Vem pra
Rua” e “Movimento Brasil Livre” (MBL) e por partidos da direita tradicional,
como o PSDB. Outros eventos foram as eleições presidenciais de 20148, a onda
de protestos de 2015 e 2016, o processo de impeachment da presidenta Dilma
Rousseff, finalizado em agosto de 2016, e a disputa em torno da Queermuseu 9,
em 2017.

8

Mais informações sobre as eleições de 2014 podem ser obtidas em http://g1.globo.com/bom-diabrasil/noticia/2014/10/dilma-rousseff-e-reeleita-com-545-milhoes-de-voto s-no-segundo-turno.html >.
Aceso em: 11 fev. 2019.
9

Mais informações sobre a Queermuseu em:
<https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html>. Acesso em: 05 fev.
2019.
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Uma das marcas da polarização social e da ofensiva neoliberal e
neoconservadora na internet, especialmente no Facebook, foi a criação e
articulação de inúmeras fanpages e perfis para divulgar posições políticas,
disputar narrativas, difundir suas pautas e mobilizar a sua base social. Parte
dessas páginas foram criadas a partir de perfis falsos e usam a estratégia da
desinformação para incidir na opinião pública. Como pudemos observar, a ação
movida contra o Facebook, em 2018, relativa à campanha de difamação de
Marielle Franco, evidenciou um pouco desse processo, através de uma pequena
amostragem.
Além do contexto sócio-histórico no qual se deu a campanha de
difamação contra Marielle Franco, é necessário ressaltar que os fatos expostos
na apresentação do caso apontam que foi o site Ceticismo Político, o
responsável pela publicação considerada fundamental para o processo de
disseminação de notícias falsas. O mesmo texto também foi divulgado pela
página do Movimento Brasil Livre (MBL). Após a publicação do Ceticismo
Político, inúmeras páginas e perfis difundiram fake news sobre Marielle Franco.
Poucos dias depois da grande repercussão da sua publicação, o proprietário do
Ceticismo Político assumiu que estuda e desenvolve métodos para guerra
política, ajudando a combater as narrativas da esquerda.
Como podemos observar, a análise do discurso empregado nas imagens,
divulgadas pelas fanpages, permitiu constatar que o enunciador que ganha voz
no texto é o conservadorismo brasileiro e se objetivava significar (ou
ressignificar) o assassinato de Marielle Franco utilizando-se de informações
falsas e as confrontando com discursos de representações do pensamento
conservador para, desta forma, desconstruir a imagem (em formação) de
heroína de Marielle, que possivelmente fortaleceria a esquerda, e construir uma
imagem, sob o prisma ético, associada ao mau comportamento.
O cruzamento dos eventos que decorreram do assassinato da vereadora
carioca com a análise do corpus permitiu apurar que indivíduos e grupos
organizados, de forma consciente, aproveitando-se do cenário de descrença
generalizada e de polarização social, e as características da sociedade em rede,
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fomentaram, através do expediente da desinformação, uma batalha política
para disputar a narrativa sobre o assassinato de Marielle Franco. As páginas
analisadas nesta pesquisa foram parte desse processo e espalharam fake news
motivadas pela disputa ideológica.
Também é preciso expor por que as publicações obtiveram audiência e
foram compartilhadas por perfis, em sua ampla maioria de pessoas comuns, no
Facebook. Afirma-se que o discurso empregado na campanha de difamação de
Marielle Franco ecoa em parte da sociedade por conta de seu caráter racista,
LGBTfóbico e machista, com espaço para discursos de combate aos direitos
humanos.
As fake news e toda a desinformação sobre Marielle foram estruturadas
e difundidas, utilizando-se da linguagem da internet, com o objetivo de evocar
esses preconceitos, atingir as crenças e mexer com os valores do público alvo,
neste

contexto

bem

definido.

Por

sua

vez,

esse

público,

incitado

emocionalmente, isolado em suas “bolhas” com pouca exposição ao
contraditório e com “lado” na sociedade polarizada, acaba “aderindo” ao
discurso e o propagando como forma de reafirmar as suas convicções.
A partir desses aspectos podemos concluir que fake news e outros
mecanismos de desinformação ganham força no contexto sociológico da era da
pós-verdade e são usados como arma política para disputar narrativas e
mobilizar a opinião pública. A campanha de difamação contra Marielle Franco
faz parte de uma guerra política que se estabelece na esfera pública brasileira,
pelo menos desde 2014, cuja tendência de momento é a ascensão do
pensamento conservador.
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WHATSAPP WEB COMO MODELO DE NEGÓCIO NA ESTRATÉGIA
ELEITORAL
Gabrielle Granadeiro da Silveira

INTRODUÇÃO
Alguns pesquisadores que se infiltraram em grupos públicos de militantes
a favor do candidato a presidência Jair Bolsonaro, do PSL, no WhatsApp,
durante as eleições de 2018, se assustaram com o profissionalismo com o qual
tais grupos supostamente amadores se apresentavam e eram conduzidos. Além
de serem muitos grupos, eles demonstravam muita coesão entre si, como se
fossem provenientes de um mesmo planejamento, como se tivessem uma
coordenação unificada. Mas como seria possível que tantos grupos envolvendo
tantas pessoas recebessem tantas mensagens semelhantes através do
WhatsApp, um aplicativo de mensagens aparentemente particulares? A
resposta é simples: WhatsApp Marketing.
O WhatsApp Marketing é uma estratégia que envolve o disparo
automatizado de mensagens em massa para grupos de WhatsApp com o intuito
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de viralizar conteúdos – alguns verdadeiros e outros nem tanto – e engajar os
usuários para que estes multipliquem não apenas estas mensagens, mas
também outras produzidas por eles mesmos. Para que a estratégia funcione
corretamente, é feito um monitoramento das reações aos conteúdos
inicialmente publicados, permitindo um direcionamento mais adequado nas
novas mensagens, que podem ser de teor semelhantes, em caso de respostas
positivas, ou diferenciado em caso de respostas neutras ou reativas1.
O marketing viral se classifica como tal porque, além da oferta de seus
produtos, adiciona mensagens em suas propagandas que serão direcionadas a
um público alvo considerado “suscetível de infecção” e ao ser “infectado” tem
maiores chances de “infectar outros usuários suscetíveis”, tal qual a atuação de
um vírus. Podem ser mensagens motivadoras, engraçadas, pornográficas, mas
sempre chamando a atenção. A estratégia foi muito difundida inicialmente
através dos emails, devido à facilidade da internet de alcançar grande número
de pessoas. Mas estes emails a princípio indesejáveis acabaram sendo
classificados como “spams” e as empresas que forneciam contas de email às
pessoas conseguiram estratégias para que este conteúdo ficasse ao menos
restrito a um local específico nas caixas de email. O sociólogo Bernardo Sorj
acredita que o marketing viral é o fundamento do e-marketing político e é por
isso que ele não deixa de ser utilizado nas campanhas.
Uma das primeiras vezes que o uso de spams chamou atenção nas
campanhas eleitorais foi durante as eleições alemãs de 2004. Isso porque, além
de emails “oferecendo” um candidato, algumas pessoas receberam emails com
notícias racistas, inflamatórias, em uma tentativa de propagar a mensagem da
extrema direita, como analisou o escritor Alan Connor. As mensagens foram
disparadas em massa por uma variante de vírus de computador chamada
Sober, conhecida desde o ano anterior, que sequestrava o computador das
pessoas difundindo ainda mais as mensagens de ódio. A estratégia também não
era desconhecida dos marqueteiros de plantão, que a classificavam como “Buzz
Market”, uma espécie de marketing viral cujo objetivo não é disseminar uma
1

A estratégia será melhor discutida adiante, em tópico posterior deste trabalho (tópico 4:
WhatsApp Web nas eleições do Brasil).
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mensagem, mas em criar uma espécie de caos, chamar atenção, “provocar
reações no público, boas ou ruins, assumindo até o risco de gerar reações
controversas”, como explica o publicitário Hugo Rocha.
O envio de spams para criar esse caos como tática de campanha eleitoral
foi largamente utilizado nos pleitos seguintes ao alemão em países como
Espanha, Hungria e Índia, só que desta vez os envios eram feitos para
aparelhos de telefone celular, através de mensagens SMS, e obviamente a
técnica chegou ao Brasil. Já nas eleições de 2010 jornais apontavam queixas de
eleitores sobre o abuso do recebimento de mensagens que pudessem favorecer
determinados candidatos nas campanhas eleitorais2. Nas eleições seguintes, em
2014, o recebimento de mensagens contrárias a candidatos – desta vez através
do SMS e também do WhatsApp, que havia sido lançado em 2009 - passou a
ser alvo de novas reclamações, mas como a justiça eleitoral havia proibido
apenas os serviços de telemarketing na campanha, a maior parte das
representações feitas contra os candidatos não foi adiante3.
O que difere estes disparos já realizados em eleições anteriores e o
modelo de negócios que as empresas denominaram WhatsApp Marketing é seu
refinamento. Não se trata de um simples disparo de mensagens em massa, mas
de todo um trabalho de captação de telefones de usuários, classificação e
avaliação destes usuários segundo suas personalidades, envio de mensagens
personalizadas, e constante monitoramento dos envios e feedbacks, permitindo
engajamento quase total às mensagens recebidas. Percebendo a possibilidade
de negócio que já estava em curso, o aplicativo ativou uma versão
especialmente voltada para este nicho de mercado, o WhatsApp Business, em
janeiro de 2018. Como o próprio aplicativo explica, ele “foi desenvolvido para
atender as necessidades de uma pequena empresa” e “facilita a interação com
os clientes, fornecendo ferramentas para automatizar, classificar e responder

2

Na ocasião, aparentemente foi usado o banco de dados da empresa telefônica Claro, como
mostra a matéria do site Vio Mundo: https://www.viomundo.com.br/denuncias/claro-a-servicoda-candidatura-de-jose-serra.html
3
Mais
detalhes
na
matéria
do
portal
Terra:
https://www.terra.com.br/noticias/eleicoes/eleitores-reclamam-de-sms-justica-rejeitairregularidade,4403f6cc17259410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
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rapidamente a mensagens4”. Ele também permite criar uma mensagem
automática para responder os clientes em caso de ausência do usuário, bem
como toda a parte de monitoramento das mensagens entregues e lidas. No
entanto, como o negócio de disparos de mensagem já estava cristalizado em
janeiro de 2018, quando a plataforma de negócios chegou ao Brasil, ela já não
correspondia ao modelo de negócios que havia sido implantado e, por isso, as
empresas que oferecem o serviço de disparo de mensagens o fazem a partir de
números particulares, criando a ilusão de que se tratam apenas de pessoas
físicas.

MODELO DE NEGÓCIOS
O publicitário Alessandro Santana, da empresa Atmosfera Publicidade,
anunciou em uma entrevista concedida ao site Infomoney, em 2015, que havia
criado o conceito de WhatApp Marketing no Brasil no ano anterior após ter
sentido necessidade de oferecer algo mais aos candidatos que ele havia
assessorado na eleição anterior. Descreveu a criação de uma ferramenta
própria, um aplicativo que disparava WhatsApp personalizados em massa.
Como o WhatsApp já possuía um detector e bloqueador de spams, ele explicou
que burlava a fiscalização do aplicativo de mensagens comprando linhas de
telefones comuns e colocando no software que havia criado. Este, por sua vez,
fazia com que a mensagem chegasse com o nome do cliente, permitindo uma
taxa de aceitação de 95%. “A empresa consegue enganar o sistema ao usar
não apenas um, mas diversos números de telefone legalmente contratados ao
mesmo tempo”, acrescentava a matéria. Na época, Santana disse ter oferecido
o produto tanto a grandes empresas, como Boticário e Harley Davidson, quanto
a clientes pequenos, como “a lojinha da esquina”, fazendo com que sua agência
tivesse uma procura de mais de 300% e crescesse 12% ao mês.
Mas embora o publicitário tenha se considerado o criador do conceito no
país, o modelo de negócios já estava em curso. Atualmente várias empresas5
4
5

https://www.whatsapp.com/business/?lang=pt_br
Ver lista de algumas empresas relacionadas neste trabalho no Anexo I
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oferecem o mesmo tipo de serviço no país e, segundo o site da Receita Federal,
algumas delas foram registradas em 20026, como a LinkWS, de Recife, que
oferece a ferramenta “LinkV”, e a Yacows, de São Paulo, que embora tenha
sido registrada em 2011, é detentora da ferramenta “Bulk Services”, que possui
um registro próprio desde 2003, no qual consta que é uma “empresa
domiciliada no exterior”. Depois de 2010 a oferta ficou ainda maior e há tanto
aquelas que oferecem ferramentas terceirizadas, como a mineira Quick Mobile,
fundada em 2013, que oferece a ferramenta Acert, como as que já
desenvolveram seus próprios softwares, caso da SMS Market, registrada em
2012, em Bauru, que diz ter “solução própria” para o disparo de mensagens.
A maioria das empresas oferece a possibilidade de enviar qualquer tipo
de conteúdo, seja ele texto, imagem, áudio e vídeo e elas oferecem planos
diferenciados relacionados à quantidade de mensagens entregues e à rapidez.
A Speed Market, por exemplo, pede um prazo de 48 horas para entregar as
mensagens de WhatsApp, mas detalha os valores dos planos que oferece e
permite pagamento através do PagSeguro, tanto no boleto como parcelado no
cartão em até 15 vezes. Outras empresas oferecem bases de dados
segmentadas com mais de 200 milhões de telefones, como a Namosca Mobi e a
Bulk Services, que promete perfis selecionados por “Sexo, Idade, Cargo,
Estado, Cidade, Bairro, Renda, Classe Social e muito mais”, demonstrando a
estratégia de “microtargeting7” em plena ação. A SMS Marketing oferece planos
com Chatbot, o robô para respostas automáticas. A Croc Services vai além e
oferta, além das listas, já a criação de grupos no aplicativo. Mas a mais ousada
das empresas avaliadas foi a VBMarketing, que declarou abertamente que
vende chips e que possui mais de 30 máquinas simultâneas para fazer os
disparos, sendo por isso mais ágil que as concorrentes. Algumas empresas
deixaram claro em suas páginas que estavam voltadas para as campanhas
6

Obviamente, como o WhatsApp só foi lançado em 2009, essas empresas provavelmente faziam um
trabalho de disparo de mensagens em massa voltado apenas para mensagens de SMS.
7
De acordo com a Wikipédia, microtargeting, ou microsegmentação, “inclui técnicas de datamining de
marketing direto que envolvem segmentação preditiva de mercado (também conhecida como análise de
cluster). (...) O termo microssegmentação foi cunhado em 2002 pelo consultor político Alexander P.
Gage”, já que embora seja uma estratégia de marketing é comumente mais utilizado como estratégia de
campanha política”
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eleitorais de 2018, como a Quick Mobile, que diz que é homologada pela Anatel
e anunciava que “Um SMS pode valer um voto” e sugeria ao cliente “Fale com
seu eleitor a qualquer momento”; a Atmos Envios – “Trabalhamos como canal
de comunicação entre candidatos e possíveis eleitores, integramos o
relacionamento dos mesmos de maneira informativa e esclarecedora para o
público selecionado”; e a Bulk Services, que fez diversas postagens em seu blog
ensinando a usar a ferramenta nas estratégias de marketing eleitoral.
O modelo de negócios, aliás, inclui estratégias de ensino e aprendizado
também. Por isso muitos sites oferecem blogs com dicas sobre como produzir
os conteúdos que serão disparados através das ferramentas ou cursos rápidos
sobre como utilizar os aplicativos disponibilizados nas páginas. Por isso, várias
das empresas oferecem blogs informativos para seus clientes, acessáveis das
próprias páginas iniciais das empresas. Em outras, os publicitários e empresas
interessados podem se cadastrar para receber alguns conteúdos do tipo por
email, contribuindo ainda mais para encorpar a lista de números de telefones
que possam receber os disparos. E há as empresas que oferecem apenas os
cursos – em sua maioria voltados para o marketing eleitoral -, sugerindo a
contratação de outras ferramentas de disparo de mensagem. O site “Presença
Online”, por exemplo, oferece um curso a distância de uma hora sobre
“WhatsApp para Campanhas Eleitorais” pelo valor de R$ 200, que abrange
desde o formato dos conteúdos produzidos, até a contratação de empresas de
disparo e informações sobre a legislação eleitoral de 20188.
A maior parte das empresas que já oferece esse tipo de serviço no
mercado pede que o cliente faça contato através de email e peça um
orçamento desta forma, sendo que algumas oferecem testes gratuitos do
serviço por prazos curtos, como a Croc Services e a SMS Marketing. Mas outras
especificam os pacotes que têm a oferecer – com e sem os preços
especificados-, como a Namosca Mobi, cujos pacotes variam de 20 mil a 150
mil envios. A Bulk Services fala em pacotes de até 5 mil créditos com relatório
de envio e suporte e outros de até 10 mil créditos, que além dos outros
serviços inclui prioridade no envio. A Speed Market é uma das poucas que
8

Ver em https://presencaonline.com/cursos/ead/whatsapp-para-campanhas-eleitorais/
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declaram seus valores, cobrando de 20 centavos por mensagem no pacote de
500 mensagens (R$ 100) a 12 centavos no pacote de 200 mil mensagens (R$
24 mil). Para envios acima de um milhão de mensagens, a empresa pede para
ser consultada por email. Osmar Lazarini, da agência de publicidade Trampo,
diz que os pacotes de um milhão de mensagens ficam entre R$ 35 mil e R$ 85
mil reais, dependendo da empresa. Em 2015, a Atmosfera Publicidade cobrava
entre 14 e 27 centavos por disparo, mas em entrevista concedida em 2018,
Alessandro Santana afirma que seu negócio não foi o que ele esperava e que
não trabalha mais com WhatsApp Marketing. A LinkWS vende só o acesso ao
aplicativo LinkV, sem mailling, e por isso cobra R$ 49,90 como taxa
permanente, já inclusos o suporte e a manutenção. E uma terceira forma de
cobrança foi demonstrada em matéria do portal Intercept, e se baseia não nas
mensagens, mas nos contatos: cada contato varia de 9 a 25 centavos,
dependendo do grau de segmentação.

IMPORTÂNCIA DO WHATSAPP E SUAS POLÊMICAS
O aplicativo de mensagens WhatsApp foi criado por Brian Acton e Jan
Koum, que já possuíam a expertise do Yahoo, e tiveram um crescimento
exponencial logo nos primeiros anos de existência9. As principais características
que permitiram o crescimento da ferramenta foi sua compatibilidade com
praticamente todos os sistemas para telefones e smartphones existentes na
época de seu lançamento (Android, BlackBerry OS, iOS, Symbian, Windows
Phone e Nokia), além da possibilidade de, além das mensagens, enviar
imagens, vídeos, documentos em PDF e até mesmo fazer ligações se houver
internet disponível. Em novembro de 2014, nove meses após ter sido comprado
pelo Facebook, passou por uma avaliação de segurança e marcou apenas dois
de sete pontos possíveis, devido à possibilidade de acesso às mensagens por
terceiros. Depois disso, lançou mão de várias medidas de segurança, entre elas
a encriptação total de mensagens, em 2016, que impedia que a mensagem
9

Na Ásia, por exemplo, a Wikipédia fala em um salto de dois bilhões para dez bilhões de
mensagens circulando por dia em apenas quatro meses.
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pudesse ser interceptada antes de chegar ao receptor. No Brasil, atualmente
são mais de 120 milhões de usuários.
A pesquisadora Raquel Rennó, do projeto “Our Data Our Selves”, fez um
estudo sobre o uso do WhatsApp em campanhas políticas e elencou algumas
das razões pelas quais a ferramenta tem sido tão importante no marketing
eleitoral, especialmente nos países do Sul, como o Brasil, e naqueles com
amplas áreas rurais, onde o acesso à internet é limitado e feito comumente
mais através de smartphones. Entre os motivos estão a possibilidade de criar
comunidades de contatos fechados com até 256 pessoas; o fato de que as
pessoas sentem que as mensagens são pessoais por as estarem recebendo
através de um aplicativo supostamente fechado, “aproximando” o eleitor e o
candidato; a rapidez com que a mensagem chega podendo criar um clima de
urgência para repassar alguns dados e fomentando sua viralização; o fato de
penetrar em comunidades isoladas que não têm acesso a outras plataformas;
também pode ser utilizado para grupos pequenos e fechados para organizar um
planejamento; não permite a checagem das informações dos links, pois para
isso é necessário que todos tenham uma internet mais robusta, o que nem
sempre é o caso; a comunicação é encriptada, ou seja, as informações não
podem ser interceptadas antes de chegar ao destinatário; e é barato ou até
gratuito.
Sobre este último ponto repousa uma das polêmicas envolvendo o
aplicativo: a política do zero-rating. Trata-se de uma prática das empresas de
telefonia que oferecem pacotes de dados através dos quais o cliente não
precisa pagar pelo uso de plataformas como o WhatsApp e o Facebook. De
acordo com Rennó, em 14 dos 15 países em que a política é praticada ela está
ligada às duas plataformas. Com isso, o usuário de locais com pouca cobertura
de internet, não podendo checar as informações que recebe, muitas vezes
repassa o link só com base no título. Outra questão, é que se ele tem acesso a
estes serviços gratuitamente, acaba ficando desestimulando a ir para outras
páginas de internet quando pode, já que teria que consumir seu pacote de
dados nestes endereços. Além de todas estas razões, a autora diz que
especialistas em marketing concordam que “a informação difundida via
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WhatsApp tem maior impacto do que as de outras plataformas porque tem
maior penetração e parece ter vindo de uma fonte conhecida ou confiável”
(RENNÓ, 2018).
Outra polêmica séria envolvendo este modelo de negócios é a da
formação dos bancos de dados utilizados. Como as empresas de disparos de
mensagens conseguem os bancos de dados que possuem? Normalmente, as
empresas que trabalham com assessoria de imprensa possuem um mailling list
próprio com contatos dos jornalistas ou compram de empresas especializadas.
No entanto, como os jornalistas também estão interessados em receber estas
informações, eles próprios se cadastram nos maillings das empresas
especializadas ou ao menos são consultados sobre suas informações. Mas neste
caso, estamos falando de pessoas comuns, que muitas vezes sequer sabem que
seu número está em um banco de dados para recebimento de spams. Algumas
empresas consultadas, especialmente as de publicidade e que possuem blogs,
afirmam ter criado seu banco de dados através de ofertas de produtos como
ebooks e cursos gratuitos. Eles oferecem o produto e em troca o usuário tem
que colocar contatos de email e telefone. Mas embora alguns candidatos
ofereçam dados de apoiadores que os disponibilizaram voluntariamente, a
maioria das empresas afirma que se utiliza de dados públicos, alguns coletados
de redes sociais e outros obtidos pelo governo de forma legal e mesmo ilegal, e
de dados comprados de empresas de crédito e telefônicas.
Em 2017, por exemplo, o marqueteiro André Toretta mostrava como era
possível obter 750 informações sobre cada indivíduo mesclando informações do
banco de dados do Governo Federal e da empresa Serasa Experian, que analisa
dados para decisões de crédito e apoio a negócios.
“Os bancos de dados do Brasil estão sendo construídos agora.
Temos bons e munidos bancos de dados públicos. O Governo deve ter
no mínimo de 500 a 700 pontos de informação da gente, o IBGE deve
ter uns 250 pontos, não pessoal, mas da microrregião onde você mora.
(...) Já temos então 700 pontos de informação de cada brasileiro. O
Serasa deve ter mais uns 40 pontos de informação” (TORETTA, 2017).
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Uma pesquisa da Coding Rights, citada em uma matéria do site
Intercept, também fala em um mix de dados públicos, como os do Censo, com
outros comprados não apenas da Serasa – que possui dados de 67% dos
brasileiros -, mas também da empresa telefônica Vivo e de empresas que
rastreiam as contas de redes sociais, como o Facebook, em busca de números
de telefone. Neste caso, existem programas de computador que captam os
números de telefone já segmentando os do público desejado, através do uso de
palavras-chave, reunindo quase mil números de telefone em menos de dez
minutos e dez cliques. É possível encontrar vídeos no Youtube ensinando a usar
estes programas, embora a extração de informações pessoais sem o
consentimento destas pessoas seja ilegal e viole as regras de uso de dados do
Facebook. Entre os dados conseguidos junto ao Governo Federal, há denúncias
de que estejam os de 13 milhões de famílias atendidas pelo programa Bolsa
Família,

outro

dado

sigiloso,

sob

responsabilidade

do

Ministério

do

Desenvolvimento Social. Neste caso eles teriam sido usados como destinatários
de propaganda eleitoral feita pela empresa Deep Marketing, a pedido do
candidato a presidência Henrique Meirelles, do MDB, poucos dias antes do
primeiro turno das eleições.
Além de as pessoas não saberem que foram ou como foram parar nestes
bancos de dados, já que muitas das informações são até mesmo furtadas de
companhias telefônicas, seus comportamentos são analisados como se
estivessem em um laboratório científico para que as empresas possam
direcionar as campanhas para seus perfis. Como comentava Toretta, se cada
candidato tem cerca de 50 discursos em um programa de governo, aquele que
será direcionado a cada possível eleitor do banco de dados vai ser escolhido de
acordo com as preferências das pessoas. Estas se tornaram conhecidas a partir
das “750 informações” obtidas nos bancos de dados. Segundo ele, não se trata
de uma enganação, mas de “entregar” o que o consumidor/eleitor quer ver.
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WHATSAPP WEB NAS ELEIÇÕES DO BRASIL
O problema apontado no estudo de Raquel Rennó é que o uso político do
WhatsApp tem sido feito com as mesmas motivações de Buzz Marketing dos
spams através de emails ou SMS em eleições de outros países, para “moldar
diálogos políticos” e “espalhar desinformação ou informação difamatória”. Esta
possibilidade já havia sido aventada na eleição brasileira de 2014, quando uma
mensagem que prejudicava a candidata Dilma Rousseff foi enviada a eleitores
na manhã do segundo turno das eleições presidenciais; e também no primeiro
semestre de 2018, durante as eleições da Malásia, quando o partido de
oposição conseguia difundir suas mensagens através de 991 grupos de
WhatsApp por dia – atualmente o aplicativo permite que cada pessoa, ou seja,
cada número de telefone, crie até 9.999 grupos em sua conta. No Brasil, o uso
de empresas para disparos de mensagens em massa através da plataforma veio
à tona já no segundo turno das eleições, após uma matéria do jornal Folha de
São Paulo que apontava que empresários que apoiavam o candidato Jair
Bolsonaro estavam pagando para estas empresas fazerem disparos que
prejudicavam seu opositor, o candidato Fernando Haddad (PT). Cada disparo –
que teria sido feito pelas empresas SMS Marketing, Quick Mobile, Yacows e
Croc Services - teria custado cerca de R$ 12 milhões e, se levarmos em conta
os valores de algumas empresas mencionados neste trabalho, podemos
imaginar que é bem significativa a quantidade de usuários para os quais a
mensagem foi destinada.
Quando a plataforma foi criada, cada chip de celular poderia disparar
mensagens para 250 contatos por vez, mas desde julho de 2018 este número
foi reduzido em vários países, inclusive o Brasil, para 20. Por isso, os chips a
partir dos quais os disparos eram feitos tinham os números modificados para
códigos de área estrangeiros através de sites como o TextNow. Obviamente,
eram escolhidos países onde não vigorava a restrição de 20 mensagens,
permitindo que cada chip as encaminhasse aos 250 contatos por vez permitidos
anteriormente. Outra prática do Brasil em relação aos chips é o uso das
“Fazendas de celulares”, que no passado eram aparelhos de celular ligados
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ininterruptamente disparando mensagens. Atualmente, os aparelhos não são
mais necessários, e algumas empresas – como o anúncio da VB Marketing, por
exemplo -, conseguem disparar somente com os chips em máquinas
especializadas que são capazes até de fazer um rodízio entre os chips na
tentativa de “enganar” o sistema do WhatsApp e fazer parecer que não se trata
de spam. Uma matéria do Uol10

descreve outra estratégia para fazer os

números dos chips receberem mensagens e não demonstrarem comportamento
de robô, só fazendo disparos: eles colocam seus números em propagandas
falsas de jornal com preços baixos para enganar consumidores que,
interessados, vão mandar mensagens e “esquentar” o número perante os
sistemas do aplicativo de mensagens. Quando a matéria da Folha foi divulgada,
vários números de celulares ligados às empresas que teriam prestado o serviço
aos empresários foram bloqueados. Por isso, segundo um funcionário de uma
delas, a Yacows, a empresa comprou novos chips e registrou em nome e CPF
de ao menos 10 mil pessoas com idades entre 65 e 86 anos, que obviamente
sequer sabiam que estavam em um banco de dados.
Mas além dos disparos em massa, as empresas também vendem serviço
de monitoramento e ajustamento da operação, que é onde se encontra uma
das partes mais importantes da operação. Isso porque os contatos são incluídos
em grupos junto com funcionários de agências responsáveis pelas campanhas
eleitorais. Eles lançam comentários ou posts para testar a reação dos
participantes dos grupos. As reações destas pessoas são analisadas e
classificadas como negativas, positivas ou neutras. As pessoas que reagiram de
forma neutra passam a receber conteúdos contrários ao adversário do
candidato que contratou o serviço. As que apoiaram a postagem continuam
recebendo conteúdos semelhantes. E as que tiveram reação negativa passam a
receber informações que agridam seus valores pessoais – já detectados entre
os dados disponibilizados – para que criem uma rejeição ao candidato
adversário. Definidos os perfis, as pessoas continuam a receber mensagens em
10

Detalhes em https://noticias.uol.com.br/tecnologia/noticias/bbc/2018/10/20/como-telefonesde-usuarios-do-facebook-foram-usados-por-campanhas-em-disparos-em-massa-nowhatsapp.htm
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massa, que podem ser verdadeiras ou falsas, mas desta vez com conteúdo
mais “adequado” a elas, como explicava a estratégia de Toretta. O esquema é
bastante semelhante ao usado na Campanha de Donald Trump, mas neste caso
os dados haviam sido coletados e redirecionados pelo Facebook.
A maior parte das empresas de disparo em massa pelo WhatsApp que
divulgam seus portfólios em páginas da internet demonstram que sua clientela
se baseia em grandes empresas, e apenas uma delas, a Namosca Mobi, revela
já ter prestado serviços à Caixa Econômica Federal, uma empresa pública, e
aos partidos PT, PSDB e PMDB. Mas nas matérias que abordaram o caso de
compras de disparos é mencionado o uso do produto pelo candidato a
presidente Henrique Meirelles, que contratou os serviços da Deep Marketing; o
candidato a governador de Minas Gerais pelo Novo Romeu Zema, que contratou
a Croc Services por R$ 200 mil e pode ter tido apoio do partido através de
outro contrato com a mesma empresa de mais R$ 165 mil; e os candidatos a
deputada federal Flávia Rita, do PMB, e deputado estadual João Leite, do PSDB,
ambos de Minas Gerais, que contrataram a Kiplix. A Kiplix e a Deep Marketing,
de São Paulo, pertencem aos empresários Lindolfo Antonio Alves Neto e Flávia
Alves, também donos da Data Stone, Red Telecom e Yacows. Esta última foi
subcontratada pela AM4, empresa que recebeu ao menos R$ 650 mil para
conduzir a campanha de Jair Bolsonaro, sendo R$ 115 mil só pra alimentar e
administrar grupos no aplicativo de mensagens. Um dos sócios da AM4 chegou
a criticar o disparo de mensagens em massa, mas assumiu que a Yacows usou
sua plataforma – Bulkservice – para disparar 8 mil mensagens de WhatsApp
que, segundo ele, não constituem disparos em massa.

O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO
Muito se tem discutido se as práticas de WhatsApp Marketing utilizadas
nas eleições de 2018 no Brasil são ilegais ou apenas imorais. Na Resolução
23.551, que dispôs sobre a propaganda eleitoral brasileira em 2018, não há
qualquer menção específica ao WhatsApp, entretanto, no que tange a
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endereços eletrônicos, ela é bem explícita no artigo 23 ao declarar que a
propaganda deve ser realizada “para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, pelo partido político ou pela coligação”. Em outro parágrafo do
mesmo artigo acrescenta que “Não é admitida a veiculação de conteúdos de
cunho eleitoral mediante cadastro de usuário de aplicação de internet com a
intenção de falsear identidade”. Ou seja, por associação, aplicando a regra do
endereço eletrônico não somente a emails, mas também aos números de
telefone que utilizam o WhatsApp, é possível considerar que tanto a utilização
de bancos de dados de terceiros quanto a extração de dados do Facebook, por
exemplo, através de aplicativos pela internet são ilegais. Poderíamos ir além e
interpretar que a utilização dos chips que adquirem números estrangeiros com
o auxílio de aplicativos como o TextNow também não é permitida, já que falseia
a identidade do emissor da mensagem.
O artigo 26 proíbe que entidades de utilidade pública, sindicatos, órgãos
de administração pública direta e indireta e similares utilizem, doem ou cedam
“cadastro eletrônico de seus clientes, em favor de candidatos, de partidos
políticos ou de coligações”. Também por associação, neste caso, a ilegalidade
seria relacionada ao uso de dados dos beneficiários do programa Bolsa Família,
que teriam sido alvo de disparos em massa da campanha de Henrique
Meirelles. No mesmo artigo, aliás, é proibida a “venda de cadastro de
endereços eletrônicos”. O candidato beneficiado pode ser punido com multas
que variam de R$ 5 mil a R$ 30 mil mesmo que não seja o autor da
propaganda – o que pode ter acontecido no caso dos empresários que fizeram
disparos em nome de Jair Bolsonaro. O financiamento de campanha por
pessoas jurídicas, aliás, foi proibido nesta campanha eleitoral. Outro ponto que
pode dar margem à ilegalidade na prática do WhatsApp marketing se refere aos
prazos. Isso porque, de acordo com a resolução, a campanha deveria ter
começado no dia 16 de agosto de 2018. Portanto, qualquer propaganda
eleitoral antes disso – inclusive pela internet -, também incorre em ilegalidade.
Apesar dos apontamentos, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) declarou, em
matéria ao portal de notícias UOL, que não há legislação eleitoral específica
para o WhatsApp e que suas práticas de utilização deveriam ser avaliadas
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segundo o Marco Civil da Internet, que rege a utilização de serviços da internet
como um todo no país.
O artigo sétimo do Marco Civil ressalta a importância da inviolabilidade e
sigilo do fluxo das comunicações do usuário pela internet, que é um fator que
favoreceria as empresas que efetuam disparos pela internet, mas ele também
prevê o não fornecimento de dados pessoais a terceiros, “salvo mediante
consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei”.
Além disso, o usuário precisa ser informado quando seus dados forem
“coletados, utilizados e armazenados”, e estes só podem ser utilizados para
finalidades que justifiquem sua coleta, quando houver consentimento e
precisam estar “especificados nos contratos de prestação de serviços ou em
termos de uso de aplicações de internet”, demonstrando mais ilegalidades nas
estratégias de marketing eleitoral de 2018.
O desconhecimento quanto às regras de uso dos aplicativos é outra
discussão que vem à tona quando se discute o abuso dos dados de usuários da
internet. É que os documentos de Termos de Uso são longos, nem sempre
claros e a maioria das pessoas não os lê. Só os Termos de Uso do WhatsApp 11
por exemplo, transferidos para um documento Word, fonte Times New Roman
tamanho 12 e espaçamento simples, tem dez páginas. Fora a Política de
Privacidade, Política de Propriedade Intelectual, informações referentes aos
Cookies... Quem precisa instalar um aplicativo de mensagens rapidamente,
muitas vezes com acesso ruim à internet, não vai parar para ler com atenção o
documento completo, somente aceitar e seguir adiante com a instalação. Nos
Termos de Uso do aplicativo, aliás, está escrito que não é permitido criar contas
usando meios não autorizados ou automatizados e nem coletar informações
sobre os usuários de maneira não permitida ou autorizada, mas não fica clara
qual é a sanção no caso de descumprimento da regra. Possivelmente seja o
banimento das contas, estratégia utilizada pela plataforma entre o primeiro e
segundo turno eleitorais de 2018. Na ocasião, o WhatsApp afirmou que
centenas de milhares de conta haviam sido banidas, que possuía tecnologia de
11

Documento completo disponível em https://www.whatsapp.com/legal/#terms-of-service
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ponta para detecção de spams e que estava tomando medidas legais imediatas
para impedir o envio de mensagens em massa através da plataforma, inclusive
banindo contas associadas a empresas que prestavam este tipo de serviço. O
Facebook, de onde grande parte dos dados utilizados para os envios, inclusive
números de telefone, haviam sido extraídos, também se posicionou criticando a
coleta automatizada de dados. A empresa disse que a prática não era permitida
em sua plataforma, que não era permitida na plataforma, que levava o caso
muito a sério e que ele estava sendo investigado.

CONCLUSÃO
Em 2014, somente a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio Grande do
Sul (PRE-RS) havia entrado com cinco representações questionando o uso de
mensagens de SMS e WhatsApp durante a campanha eleitoral. Todas foram
negadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), alegando que somente o
telemarketing havia sido proibido. No mesmo pleito, no dia da votação do
segundo turno, a candidata Dilma Rousseff, do PT, foi prejudicada com o
disparo de mensagens através do WhatsApp12. Em 2016, algumas empresas já
relataram terem feito WhatsApp Marketing com fins eleitorais para alguns
candidatos. Mesmo assim, a resolução que regeria a campanha eleitoral,
publicada em 2017, ignorou o uso da ferramenta de mensagens. Analisando a
greve dos caminhoneiros, no início de 2018, a pesquisadora Yasodara Córdova
já havia alertado sobre os perigos no uso deste aplicativo durante as eleições:
“O Twitter e o Facebook são como uma via pública, uma praça,
onde você abre uma banquinha e as pessoas podem te ver e
interagir com você. Já o grupo de WhatsApp é como a sala de
jantar da sua casa, não entra todo mundo. Por restringir o
acesso às informações, o WhatsApp permite que as pessoas se
organizem de maneira que outras não fiquem sabendo. Foi
exatamente por ter essa característica que as autoridades
12

Detalhes
em
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/06/10/O-WhatsApp-naselei%C3%A7%C3%B5es-o-uso-por-candidatos-e-eleitores1
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tiveram dificuldade na hora de identificar quem eram os líderes
da paralisação dos caminhões para negociar uma trégua”
(CÓRDOVA, 2018).

O publicitário Osmar Lazarini dizia que não havia formas de uma
empresa trabalhar com o WhatsApp sem infringir ao menos uma regra do TSE e
que por isso não havia lançado mão da plataforma em suas estratégias de
campanhas. A decisão impactou nos negócios, já que das mais de 140
propostas de marketing eleitoral que havia enviado aos clientes, apenas cinco
haviam sido aceitas. Para Lazarini, no caso do aplicativo, “o crime compensa. O
WhatsApp não tem ferramenta de rastreio. Não adianta passar uma portaria
para pedir a entrega de dados para saber quem começou a passar a
mensagem”.
Um grupo de pesquisadores também já vinha reivindicando uma série de
medidas para combater os possíveis problemas que o uso do WhatsApp poderia
causar durante as eleições, como a redução da quantidade de grupos que um
usuário poderia criar de 9.999 para 499 e a redução de encaminhamentos por
vez de 20 para cinco mensagens, como já acontece na Índia. Ainda assim, a
plataforma permitiu não se submeter a tais medidas, adotando apenas o
banimento de algumas contas e a informação de encaminhamento nos casos
em que os conteúdos não haviam sido produzidos por quem o enviou. Mediante
a postura do aplicativo e do próprio TSE, ao não incorporar regras ao uso do
aplicativo na resolução que regeria a campanha eleitoral, mesmo já tendo tido
problemas relacionados ao uso da ferramenta anteriormente, é possível
constatar que houve, no mínimo, omissão por parte da Justiça Eleitoral
brasileira.
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Anexo I
Páginas de empresas pesquisadas para este artigo

https://klickpages.com.br/blog/marketing-viral-o-que-e/
https://www.speedmarket.com.br/whatsapp
https://www.vbmarketing.mobi/
https://bulkservices.com.br/
https://www.namosca.com.br/
http://yacows.com.br/produtos/
http://www.kiplix.com.br/#
http://www.quickmobile.com.br/clientes.html
http://www.crocservices.com.br/
https://www.smsmarket.com.br/pt/servicos/whatsapp-marketing/
https://www.atmosenvios.com/cases?gclid=Cj0KCQiArqPgBRCRARIsAPwlHoWth
9QavezAn3DUs4HRJB5chqC3HNuisFR83JyYP6vJGul9Fi7Ju7AaAjrYEALw_wcB
https://www.numbrgroup.com/
https://www.textnow.com/wireless
http://www.linkv.com.br/zap/?gclid=EAIaIQobChMI2qr2m4P43gIVh4WRCh2aeg
2tEAAYBCAAEgKwQvD_
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VIRALIZANDO DESLOCAMENTOS: CARACTERÍSTICAS MEMÉTICAS
DA PRODUÇÃO DA PÁGINA CANETA DESMANIPULADORA
Maria Cristina Guimarães Rosa do Amaral1

INTRODUÇÃO
A cibercultura inclui toda a produção humana – material, simbólica ou
intelectual — que acontece no ciberespaço, e como tal apresenta características
bastante específicas. Lemos (LEMOS, 2002, apud RECUERO, 2012) define a

apropriação como a essência da cibercultura. Para ele, a apropriação é produto
do uso da tecnologia pelo homem, tendo duas dimensões; uma simbólica e
2

outra técnica. O autor chega mesmo a considerar a Reconfiguração como uma
das três leis da cibercultura, junto de Conectividade e da Liberação do polo da
1Mestre em Mídia e Cotidiano pela UFF, pesquisadora do grupo: Mídias, redes e jovens: usos e
apropriações em contextos digitais (CNPq/2014)
2Reconfigurar práticas, modalidades midiáticas, espaços, sem a substituição de seus respectivos
antecedentes – ou seja, apropriar-se.
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emissão. Essa reconfiguração pode ser, é claro, enfatizada ou minimizada. Ao
propor uma taxonomia dos memes para blogs, Recuero (2007) trabalha sobre
as categorias propostas por Richard Dawkins, que classificam o meme em
replicadores, metamórficos e miméticos, dependendo do grau de fidelidade à
imagem original – consequentemente, à apropriação e reconfiguração
praticadas pelo agente. Também em Maia (2014) aponta as características de
propagação, repetição, imitação, mutação, performance e viralização como
próprias dos memes.
Os memes têm se tornado, nas redes sociais, um fenômeno com
implicações bem maiores do que simplesmente o compartilhamento de imagens
agradáveis (série “gatinhos fofinhos”) ou charges políticas.

este tipo de conteúdo se inscreve em um novo gênero midiático e
oportuniza uma experiência completamente nova de letramento político
(Chagas, 2016), distante da política que leva em consideração apenas as
ações formais e o processo decisório. Seja pelo humor e pela discussão
pública que canalizam como sua face de maior visibilidade, seja pelo
radicalismo
e
pela
agressividade que despertam quando publicados como comentários
sociais em meio ao debate online, os memes favorecem a familiarização
do indivíduo com a política (Börzsei, 2013), a partir da propagação de
mensagens persuasivas em um contexto de política viral e altamente
segmentada em fandoms. (CHAGAS, 2018, p. 7)

Memes podem ser considerados uma faceta da democratização do
ativismo online (BAYERL; STOYNOV, apud CHAGAS, 2018), e é claramente no
ciberativismo que a Canteta Desmanipuladora encontra seu lugar. Sua
produção não pode ser enquadrada na categoria de memes políticos; mas
memes que atuam politicamente ao desconstruir a naturalização da visão
hegemônica nas enunciações jornalísticas. Neste artigo vamos nos debruçar
sobre as características que fazem, da página, uma produtora de memes de
crítica à visão hegemônica da mídia, usando o deslocamento de sentidos para
evidenciar os vários discursos existentes em uma enunciação – no caso, as
manchetes dos jornais da grande imprensa. Além da revisão bibliográfica,
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usamos como metodologia a entrevista – realizada com uma dos fundadores da
página – e apresentamos dois posts sob a ótica dos pressupostos da análise do
discurso.
Em 23 de maio de 2016, período em que o país vivia uma polarização
política com o impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, a artista
plástica Ana Karenina Rhiel, de 24 anos, resolveu lançar mão do “estilo
memético” e da “afronta da performance”3 para definir uma disputa ideológica
no ambiente familiar. Ou, em suas palavras, “ver se minha mãe finalmente
entendia o que eu queria dizer”. Pegou um jornal que estava em cima da mesa
da sala de jantar e alterou a página principal (Fig 1). Seu relato nos permite
partilhar da experiência de como nasce um viral4...
Tirei uma foto e mandei para o menino que hoje em dia é meu
namorado, e falei: “Olha o que eu fiz, hahaha, minha mãe vai
ficar puta, só espero que ela enxergue alguma coisa”, e ele
falou: “Posta, isso ficou muito legal”. Então eu postei na minha
página

pessoal:

“Acordei

e

resolvi

usar

a

Caneta

Desmanipuladora ”. E fui dormir. Acordei e nem liguei o celular;
eu tinha espetáculo nesse dia e quando é assim evito ligar o
celular. (...) Quando acabou o espetáculo e eu liguei o celular,
dez da noite, meu celular não parou de apitar, ficou meia hora
vibrando. Eu pensei: “Caraca, morreu alguém, o que está
acontecendo...?”. Quando eu olhei tinha viralizado, estava em
todos os lugares, tinham vários amigos perguntando: “É seu?”. E
então estava em páginas de tudo quanto é político, estava em
páginas de ativismo, páginas de partido, página de militância,
página de movimentos páginas de midiativismo, de tudo. A
“parada” viralizou de forma bem grande. E no meu perfil já tinha
viralizado. Então todo mundo que eu conheço já estava
postando: “você tem que fazer isso todo dia”,

3Na época Ana estava envolvida com o artivismo: artivismo ou arte ativismo é o termo usado para
designar ações que se valem de estratégias artísticas, estéticas e simbólicas para problematizar e
amplifcar para a sociedade, causas e reivindicações sociais (PRESTA, 2014).
4Todas as declarações de Ana Karenina Rhiel são extraídas de uma entrevista concedida à autora,
indicada nas referências bibliográficas.
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“#canetadesmanipuladora”, “faça antes que alguém roube a sua
ideia”. E eu comecei a entrar em crise: “Gente, mas eu não fiz
nada de mais, eu não fiz nada de novo!”. Bem, primeiro tive
aquela euforia: “Caraca, fiz um viral, que incrível!”. Depois: “O
que eu faço com isso aqui?” (RHIEL, 2018).

O que ela fez, com a ajuda do amigo e jornalista Rafael Caliari, foi criar a
página Caneta Desmanipuladora.
Figura 1 – O Globo, 23/06/2016

Fonte: página Caneta Desmanipuladora - Facebook

A manchete de jornal que deu origem à página trazia a frase: “Temer vai
propor flexibilizar jornada de trabalho e salários”. Na nova versão, o verbo
“flexibilizar” foi riscado e substituído por “aumentar” e o verbo “diminuir” foi
acrescentado antes de “salários”. No subtítulo: “Reforma trabalhista daria mais
força às negociações coletivas”, “reforma” virou retrocesso e “negociações
coletivas” foi substituído por “empresas”. No alto da página, a chamada para o
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Segundo Caderno mostrava uma foto da apresentadora Marília Gabriela
acompanhada de um texto afirmando que ela teria recusado um cargo oficial
pela falta de prestígio das mulheres no governo Temer. A palavra “prestígio” foi
então riscada e no lugar entrou “representatividade”.
O primeiro post da Caneta teve 432 curtidas, 19 comentários e 239
compartilhamentos. Em pouco menos de três meses, a página tinha 180 mil
curtidas e milhares de compartilhamentos. Em janeiro de 2019, somava
287.772 seguidores. A grande maioria das postagens segue o padrão estético
inicial, com uma manchete de jornal alterada por riscos em pilot vermelho. Com
o tempo, a preferência por veículos online – sempre da mídia hegemônica – foi
se cristalizando.

SENTIDOS E PERFORMANCE
Pode-se dizer sem medo de errar que os usos do pilot vermelho para os
riscos e as reconstruções dos posts da Caneta Desmanipuladora são carregados
de significados. Tal constatação revela-se especialmente importante quando se
levam em consideração o público-alvo e objetivo dos criadores da página. A
ideia é “educar” o público. Mesmo quando a “desmanipulação” ainda se
restringia ao ambiente familiar de Ana Karenina, a intenção tinha enfoque
pedagógico: explicar à mãe, sem sombra de dúvida, o que ela vinha falando há
tempos. O viés pedagógico permaneceu na formulação da página: vários posts
vêm com textos auxiliares explicando o porquê da alteração. Também é
significativo que em nenhum momento exista uma proposta de falar
diretamente com os jornalistas envolvidos, ou forçar retratações por parte das
empresas de comunicação.
O pilot vermelho, usado na maioria esmagadora das postagens, marca
claramente a diferença entre um comentário (que poderia ter sido feito com
caneta de qualquer cor) e uma correção, aproximando-se da correção escolar.
O vermelho ainda traz em si um sentido de interdição; o proibido. Mas não só
isso. Um estudo realizado em 2013 na Universidade do Colorado, Estados
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5

Unidos , chegou à conclusão de que o uso de caneta vermelha na correção de
provas está carregado de emoção. A cor funcionaria como um indicativo de que
o professor está gritando – similar ao uso de caixa alta. Efeito que pode ser
amplificado, no caso da Caneta pelo tipo de traço: os riscos são veementes,
brutos.
A simbologia dos sentidos atribuídos à cor vermelha remonta a
diferentes origens. “Na realidade a cor é uma linguagem individual. O homem
reage a ela subordinado às suas condições físicas e às suas influências
culturais” (MODESTO; PEREZ; BASTOS, 2006, p. 14). Culturalmente associada à
paixão, sensualidade, ao ardor, dinamismo e à ação, o vermelho representa
ainda a cor do sangue, da tragédia, do inferno. Fisiologicamente, as cores
atuam sobre as funções orgânicas do homem. O vermelho puro, visto
fixamente, estimula o sistema nervoso simpático, responsável pelos estados de
alerta, ataque e defesa. Há uma elevação da pressão arterial, da pressão
muscular. O ritmo cardíaco se altera. O alerta e a interdição também, de certa
forma, aparecem associados ao vermelho em todo o mundo animal. Cores
fortes, principalmente o vermelho e o amarelo, na aparência de lagartas por
exemplo, funcionam como um alerta, para os predadores, de que aquele
animal, especificamente, não é adequado a eles – pode ser venenoso ou ter um
gosto ou odor desagradáveis. Assim, carregando esse “cartaz” de alerta, os
animais escapam de um destino cruel na garra de seus predadores. Esse
6
mecanismo de defesa chama-se aposematismo .
No caso da Caneta, não é apenas o sentido de interdição, alerta ou
correção que o vermelho traz. A cor está historicamente associada a partidos
políticos de esquerda, sendo a base da bandeira comunista e de outros partidos
de esquerda.

5Publicado no The Social Science Journal e citado no site ABC Science:
http://www.abc.net.au/science/articles/2013/01/18/3672107.htm. Acesso em 06/11/2018.
6Sobre isso pode-se consultar, por exemplo, o site: http://biocarthagenes.blogspot.com/2011/07/o-que-emimetismocamuflagem-e.html . Acesso em 02/12/2018.
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No dia 17 de julho de 1791 milhares de parisienses se reuniram
no Campo de Marte para exigir a destituição definitiva do rei Luís
XVI. O prefeito de Paris, Bailly, mandou içar no alto uma grande
bandeira vermelha, para que não restasse dúvida de que o povo
devia se manter longe das ruas. Mas o povo tomou a praça e a
polícia investiu contra os manifestantes, matando mais de 50
pessoas. Por causa disso, numa “surpreendente inversão”
simbólica, diz Pastoureau, a mesma bandeira vermelha que era
usada para impedir que o povo francês se manifestasse, lavada
desta forma pelo “sangue desses mártires”, passou, desde então,
a ser o emblema do povo oprimido e da revolução em marcha
(LEITE, 2014).

A intervenção do pilot vermelho cumpre ainda outro papel. A “afronta”
da desfiguração do jornal aponta para um sentido de performance, já indicado
como intenção pela própria criadora da página em seu testemunho. A afetação
da performance permanece na atuação da Caneta, um ato comunicativo que
inclui a presença ativa e perceptível dos participantes, ainda que mediados pela
tecnologia.
por meio do seu modo de funcionamento, a midiatização
preserva um tipo de presença extratemporal da mensagem. Ela
enfatiza ou esconde alguns dos aspectos físicos da performance,
sobretudo aqueles que dizem respeito à “perceptibilidade” da
performance. Porém, isso permite que um elemento importante
permaneça: o uso de vários estímulos e experiências sensórias
na transmissão da mensagem (ZUMTHOR, apud MAIA, 2014, p.
5).

As “correções” em vermelho feitas pela Caneta Desmanipuladora
desfiguram mas não escondem o texto anterior, deixando claro, por baixo dos
riscos, as formulações originais. Ao contrário de outros memes, no entanto, o
fato da intervenção ser feita sobre manchetes de jornais já previamente
veiculadas (e talvez até já conhecidas dos internautas), faz com que a Caneta
produza não apenas novos textos, mas uma nova prática de

leitura.

Ao

apontar como a troca de determinados vocábulos evoca outros sentidos e
produz subjetividades, a página põe em evidência alguns elementos centrais da
análise do discurso: o interdiscurso; as condições de produção e as formações
discursiva e ideológica.
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OS DESLOCAMENTOS DA CANETA
As palavras do nosso cotidiano chegam até nós carregadas de sentidos,
muitos deles em constante transformação. Não paramos para pensar como
esses sentidos se constituíram, mas ainda assim nos comunicamos, pensamos e
agimos de acordo com essa carga de sentido. Como afirma Milton José Pinto,
todo texto constitui um tecido de “vozes” ou citações de outros textos
preexistentes, contemporâneos ou do passado. Às vezes somos capazes de
reconhecê-los como tal; outras não. “Quando nascemos, os discursos já estão
em processo, e nós é que entramos nesse processo” (PINTO, 2002, p. 35). E na
hora de produzir os nossos próprios discursos, nos relacionamos forçosamente
com todos esses discursos anteriores, que ressoam em nós.
Não há discurso que não se relacione com os outros. Em outras
palavras, os sentidos resultam de relações: um discurso aponta
para outros que o sustentam, assim como para dizeres futuros.
Todo discurso é visto como um estado de um processo discursivo
mais amplo, contínuo …. Um dizer tem relação com outros
dizeres realizados, imaginados ou possíveis (PINTO, idem, p. 39).

Essa é a ideia em que se baseia o conceito de interdiscurso: um conjunto
de formulações já feitas e esquecidas que determinam o que dizemos,
resgatadas pela memória discursiva. Para que minhas palavras tenham sentido
é preciso que elas façam sentido. “E isto é efeito do interdiscurso: é preciso que
o que foi dito por um sujeito específico, em um momento particular, se apague
na memória para que, passando para o “anonimato”, possa fazer sentido em
minhas palavras” (ORLANDI 2015, p. 33).
A cada manchete elaborada de jornal, outras manchetes lidas, outras
falas, ações, lembranças, distintos tipos de discursos apreendidos através de
diferentes plataformas e sujeitos ao longo da História, estão ali ressignificados.
Todos esses discursos constroem, juntamente com a estrutura da linguagem,
um sentido para aquela frase. Isso vale tanto para o locutor, ao produzir sua
mensagem, quanto para o interlocutor, ao interpretá-la. E independe de
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vontade ou intencionalidade de qualquer um deles. “O dizer não é propriedade
particular. As palavras não são só nossas. Elas significam pela história e pela
língua”. (ORLANDI, idem, p. 30). Nesse sentido, o mecanismo do esquecimento
é fundamental. Temos a ilusão de que somos a origem do que dizemos, quando
estamos na verdade retomando sentidos pré-existentes.
Se todo discurso se refere a um discurso anterior, a um pré-dito, não
quer dizer que essa referência seja direta, é mera repetição do dizer, porque os
sentidos deslizam: eles podem ser produzidos a partir de outras formações e
contextos. Palavras e expressões podem mudar de sentido dependendo das
circunstâncias e posições sustentadas por aqueles que as empregam. Como
exemplo, voltamos aos sentidos da cor vermelha. A frase “Ele no fundo é
vermelho!”, proferida em tom acusativo dentro de uma discussão política, induz
o interlocutor a acreditar que determinada pessoa tem ideias esquerdistas. Mas
se ela for dita no contexto da festa de Parintins, por exemplo, a maior do Norte
do país, em que os dois principais grupos rivais, Caprichoso e Garantido, têm
como cores símbolo, respectivamente, azul e vermelho, a acusação ganha um
sentido completamente diferente! O mesmo pode-se dizer da rivalidade de
torcidas de futebol entre o Grêmio (azul, preto e branco) e Internacional
(vermelho), no Rio Grande do Sul. Assim, se palavras iguais podem ter sentidos
diferentes, o que vai fazer com que as pessoas se entendam, com que o
sentido seja claro, são as condições de produção do discurso, a formação
discursiva em que esse discurso se inscreve e a formação ideológica a que se
filia.
As condições de produção incluem tanto o contexto imediato (a situação
de comunicação), como os contextos ampliados (desde práticas e rotinas
profissionais, no caso do jornalismo, por exemplo, chegando até a situação
sócio histórica mundial). Nesses contextos estabelecem-se as formações
discursivas, conceito hoje discutido, porém ainda considerado importante para
a análise do discurso. “São as formações discursivas que, em uma formação
ideológica específica e levando em conta uma relação de classe, determinam o
que pode e deve ser dito a partir de uma posição dada em uma conjuntura

119

dada” (BRANDÃO, 2012, p. 38). No exemplo anterior, temos duas formações
discursivas.
Em uma, o “vermelho” identifica o torcedor. Em outra, a afiliação
política. No primeiro caso, a razão para a acusação está nas posições extremas
ocupadas, naquele cenário, por quem torce para um ou outro time, que no
momento são oponentes. Na segunda, a identificação do “vermelho” significa
uma posição política diferente da ocupada pela classe hegemônica e, portanto,
ameaçadora, passível de crítica e ataque na forma de acusação.
Como teoria e método na comunicação, a análise do discurso procura
descrever, explicar e avaliar criticamente os processos de produção, circulação
e consumo dos sentidos vinculados àqueles produtos na sociedade. Trabalha
com o pressuposto de que a comunicação não significa simplesmente uma
transmissão de informações entre A B, mas de um efeito de sentidos entre os
pontos A e B, produzido por indivíduos enquanto sujeitos. Os indivíduos estão
expostos à ideologia. São posicionados política e ideologicamente, vivendo em
determinada região geográfica, classe social e momento histórico. Isso os faz
sujeitos. Ao selecionar o que vai dizer, o indivíduo é afetado por seu
inconsciente e pela posição ideológica e política. A análise do discurso se dá
entre as regiões teóricas da linguística, da História e da psicanálise porque é
nesse intervalo que os sujeitos se constituem. “É na superfície dos textos que
podem ser encontradas as pistas ou marcas deixadas pelos processos sociais de
produção de sentido que o analista vai interpretar” (PINTO, 2002 p. 26).
Ao propor um procedimento para a análise do discurso, a professora da
Unicamp, Eni Orlandi sugere que a análise seja feita por etapas. A primeira fase
consiste em uma “passagem inicial fundamental que é a que se faz entre a
superfície linguística (o material de linguagem bruto coletado, tal como existe)
e o objeto discursivo” (ORLANDI, 2015, p. 63). Essa passagem, de um material
bruto para um objeto discursivo, acontece quando ele passa pelo que a autora
chama de “de-superficialização”. Trata-se de uma análise da materialidade
linguística: o como se diz, quem diz, em que circunstâncias. A maneira de se
construir esse objeto discursivo é colocando o texto original em relação a um
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texto formulado como contraponto, utilizando a paráfrase na maioria das vezes.
O objetivo é desfazer a ideia de que aquilo só poderia ter sido dito daquela
maneira. Essa ilusão advém do que a autora chama de esquecimento da
evidência de sentido – que faz com que uma palavra designe uma coisa e
apaga o seu caráter material, o conjunto de formações discursivas presentes e,
entre elas, a dominante. Esse esquecimento vem junto ao esquecimento da
evidência do sujeito – de que somos sempre já sujeitos, e não indivíduos
interpelados em sujeito pela ideologia.
Entendemos que é no cumprimento dessa primeira fase da análise
discursiva que se situa a atuação da Caneta Desmanipuladora. Em seus posts,
oferece aos leitores outra maneira de relatar o mesmo fato, ressignificando o
texto e cumprindo o procedimento básico (a paráfrase) que leva à primeira
etapa do dispositivo proposto por Orlandi (a “de-superficialização” do texto).
Uma vez encontradas as formações discursivas e ideológicas presentes, o novo
enunciado oferece outra interpretação e abre espaço para outros discursos.
Tomemos como exemplo as manchetes a seguir, alteradas pela Caneta

Desmanipuladora . Ficam claros, com a ajuda dos textos auxiliares, os efeitos
de sentido que se procurou evidenciar ou esconder. No primeiro caso, o
discurso homofóbico. Ao considerar a morte de 50 pessoas em uma boate gay
apenas um incidente, desvaloriza a vida dessas pessoas, por conta de sua
orientação afetiva. No segundo caso, a busca pelo eufemismo, a tentativa de
“amenizar” uma situação. Abaixo das figuras reproduzimos os textos que
acompanhavam as postagens.
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Figura 6 – G1, 12/06/2016

Fonte: página Caneta Desmanipuladora - Facebook

“Incidente é quando você está andando na rua e escorrega
na casca de banana, mas não cai e não se machuca. O que
7
houve na pulse foi um massacre planejado”.

Figura 7 – Folha Online, 22/11/2017

Fonte: página Caneta Desmanipuladora - Facebook

7Pulse é o nome da boate onde aconteceu o massacre.
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Será que o verbo “barrar” é o mais apropriado para esta
reportagem? Vejamos: um artigo escrito por três pesquisadores
possui todos os aspectos técnicos para ser publicado e é retirado
de circulação após um dia. A decisão política de exclui-lo partiu
da atual presidenta do INEP, Maria Inês Fini. Esta decisão – sem
maiores explicações – é pura e simplesmente CENSURA. O artigo
científico, entre outras coisas, servia para registrar o momento
histórico da progressão dos programas aprovados para educação
básica. Não precisamos dizer que o programa não está sendo
cumprido e as metas estão todas atrasadas ou revogadas, não é
mesmo?

Podemos dizer, então, que a Caneta, ao reescrever a manchete, muda o
enunciador, que fala de uma nova posição com um novo ponto de vista,
deslocando e revelando os discursos anteriores existentes naquela superfície
textual. E é a reconfiguração da posição do enunciador e o reconhecimento
desta possibilidade que, por sua vez, atuam como detonador para o post ser,
então, replicado pelos internautas, substituindo o humor ou a sátira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, procuramos mostrar os aspectos meméticos e de
performance dos posts da página Caneta Desmnaipuladora. A página produz e
faz circular um novo sentido para manchetes e textos jornalísticos da mídia
hegemônica, que “vendem” como verdade absoluta uma visão parcial de
mundo. Esta ressignificação elabora o que poderia ser considerado uma
primeira etapa do processo de análise do discurso, evidenciando os vários
pontos de vista que podem sustentar o relato de um fato. Sustentamos aqui
que o reconhecimento desta ressignificação atua como elemento detonador da
intenção de replicar o post.
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Também nos ocupamos, ao longo do texto, de analisar os sentidos
produzidos pelos riscos e alterações semânticas efetuadas pela Caneta, que
trazem em si elementos significativos. Entendemos que as postagens da Caneta
Desmanipuladora

fazem

parte

de

uma

enorme

gama

de

produções

comunicativas que, ao partilharem características de apropriação, imitação,
metamorfose e caráter replicador se configuram em objetos para o estudo da
memética como modelo explicativo dentro de um escopo maior de análise de
comportamentos sociais e comunicacionais.
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#ELEIÇÃOSEMLULAÉFRAUDE X #MOLUSCONACADEIA:
MEMES NO JULGAMENTO DO LULA E O CONFRONTO DE
ENQUADRAMENTOS POR MEIO DO HUMOR1
Matheus Baccarin Pereira2

INTRODUÇÃO
Os memes da Internet são hoje parte da cultura digital, marcada por
individualidades

conectadas

em

redes.

O

emprego

de

memes

como

performance comunicativa na discussão sobre política cria e reforça diferentes
enquadramentos coletivos. Este trabalho contribui para compreender melhor o
processo contencioso do julgamento do Lula ao mesmo tempo que fomenta o
emergente debate sobre o uso político dos memes da Internet. A proposta é
fazer uma radiografia dos memes coletados no contexto do julgamento do expresidente Lula, com a tentativa de perceber em que grau estes conteúdos de
1

Trabalho submetido ao Seminário Temático 1: Memes e Cultura Política do Simpósio
#MUSEUdeMEMES, que ocorrerá entre os dias 29 a 31 de maio, no Rio de Janeiro. Os dados aqui
apresentados são parte da minha monografia, apresentada ao Instituto de Ciência Política (IPOL) da
Universidade de Brasília (UnB) como requisito parcial à obtenção do título de bacharel em Ciência
Política. Agradeço à Profª. Draª Marisa von Bülow pela orientação prestada.
2
Bacharel em Ciência Política pela Universidade de Brasília, graduado em abril de 2019. E-mail para
contato: matheusbaccarinpereira@gmail.com

humor podem ser vistos como providos de argumentos políticos e percebidos
como práticas de ativismo digital.
O objetivo geral deste trabalho é analisar a relação entre o humor na
cultura de memes, o ativismo digital e a compreensão de episódios políticos por
parte de internautas. De modo mais específico, o estudo de caso aqui feito
investiga os memes políticos compartilhados no Twitter durante o processo que
culminou na prisão do ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva. Assim, busco
perceber como estes memes corroboraram e reforçaram a polarização política
brasileira, acirrada após as eleições presidenciais de 2014, na campanha pelo
impeachment de Dilma Rousseff (LATTMAN – WELTMAN, 2015; DIAS, 2017;
SANTIAGO ET AL., 2017; ALONSO, 2017), na prisão de Lula e no pleito de
2018.
Ainda, cabe analisar neste trabalho como estas mídias formam a opinião
dos cidadãos, se têm fins de catarse ou de protesto e se suscitam projetos
políticos, por meio de um ativismo construído a nível bottom-up, isto é,
partindo de parte da população, do cidadão, e sendo direcionado às instâncias
superiores de poder. (SHIFMAN, 2014).
É cabível questionarmos também o quão alto é o potencial de
engajamento dos memes sobre política. Estaríamos diante de engajamento e
debate políticos reais ou apenas do ato de "rir para não chorar ”? Estas
perguntas exploratórias dificilmente terão respostas fáceis mas indagá-las é útil
para pensar que se os memes não levam a debates ricos, com argumentos
factuais, é ao menos bem claro que eles são vazão para sentimentos dos
cidadãos e esta máxima é uma das razões para esta pesquisa. Como defendido
por Chagas e Toth (2016), o sentido contido nos memes pode expressar
“eventuais flutuações da opinião pública a respeito de um dado tema” (p.213).
Assim, ainda que o tema possa ser julgado como “conversa de boteco” ou
“besteirol”, é inegável que o humor expresso nos memes pode mostrar
tendências curiosas da opinião pública e da percepção da política por parte da
população.
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Ademais, através da análise de conteúdo, proponho uma categorização
dos memes com base no apresentado por Shifman (2014), que diferencia o
conteúdo (assunto abordado no meme) da postura3 (tom discursivo adotado).
Ao examinarmos o conteúdo da amostra de memes, é possível aferir quais
assuntos mais foram pautados (a corrupção do Judiciário ou características de
Lula, por exemplo) ao passo que quando investigamos a postura aportada
nesses memes, percebe-se, por exemplo, a abordagem explicitamente violenta
e ofensiva de alguns.

JULGAMENTO DE LULA: CONTEXTUALIZAÇÃO
Recentemente, o Brasil viu a primeira prisão de um ex-presidente após a
redemocratização do país. Em 07 de abril de 2019, a prisão de Luiz Inácio Lula
da Silva completou um ano. Nesta data, em 2018, ele se entregou à Polícia
Federal no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, após 48
horas de vigília com seus apoiadores. O ex-presidente Lula foi acusado pelo
Ministério Público Federal de ter recebido um apartamento triplex no Guarujá
em forma de propina da construtora OAS. Por conta disso, ele foi condenado
em primeira instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a 9 anos e 6
meses de cadeia, pela Justiça Federal do Paraná, em 12 de julho de 2017. Na
segunda instância, em 24 de janeiro de 2018, o petista teve sua pena
aumentada para 12 anos e 1 mês, definida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª
Região (TRF-4), em Porto Alegre (SOUZA, 2018).
Posteriormente, em 04 de abril de 2018 foi julgado no STF o habeas

corpus (HC) preventivo de Lula. A conclusão, na madrugada de 05 de abril, foi
de 6 votos contra o HC e 5 a favor, o que implicou na permissão para a
execução imediata da pena de Lula. Em rápida sequência, o então juiz federal
Sérgio Moro – hoje atual Ministro da Justiça e Segurança Pública – decretou a
3

No texto original em inglês, o termo utilizado é “stance” (SHIFMAN, 2014, p.40). Tomei a liberdade de
traduzir como postura, já que a autora também explica este aspecto dos memes usando a palavra “keying”,
afinação, sobre o tom e o estilo de comunicação usados. Interessa-nos em especial a questão da afinação:
é na escolha do tom que o autor do meme pode expressar suas reais opiniões e intenções por trás do texto.
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prisão de Lula na tarde de 05 de abril e pediu que o ex-presidente se
entregasse à Polícia Federal até às 17h do dia seguinte, sexta-feira. Todavia,
Lula resolveu não se entregar e seguiu no Sindicato dos Metalúrgicos em São
Bernardo do Campo, rodeado por centenas de manifestantes que o apoiavam.
No fim da tarde do sábado, dia 07 de abril, Lula se entregou à Polícia Federal e
foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde cumpre
desde então pena.
A prisão de Lula figura entre os mais impactantes eventos da história
recente brasileira. Primeiro, pelas circunstâncias do julgamento, que foi
polêmico na medida em que o processo foi bastante rápido e, segundo a defesa
de Lula, não respeitou direitos assegurados na Constituição Federal, como a
presunção de inocência e a prisão somente após a sentença em trânsito e
julgado. Também, pela cobertura midiática e a repercussão na chamada
“segunda tela” (FREIRE,2017, p.20), ou seja, o costume de assistir à televisão e
comentar nas plataformas digitais como o Twitter. Por fim, mas não menos
importante, deve ser ressaltado o impacto direto da prisão de Lula nas eleições
de 2018, haja vista que o candidato aparecia em primeiro lugar nas pesquisas
de intenções de votos (KERVALT,2018).
O impeachment de Dilma Rousseff foi o grande evento na política
nacional que precedeu o julgamento e prisão do ex-presidente Lula. Ambos os
episódios tiveram em comum o fato de terem sido, não só, mas também, frutos
de fortes mobilizações contra o Partido dos Trabalhadores. Dias (2017) mostra
que a campanha pelo impeachment de Dilma Rousseff levou milhares de
pessoas não só a protestarem nas ruas contra o governo do PT como também
a travarem grandes discussões na esfera digital, no período de novembro de
2014 a agosto de 2016.
A polarização pareceu se agravar com os significados atribuídos ao
impeachment: para quem o apoiava, o processo foi legal e respeitou as
instituições democráticas; para quem o repudiava, o processo foi na verdade
um golpe parlamentar (ibidem). Para garantir a segurança dos manifestantes
pró e contra o impeachment, a Esplanada dos Ministérios foi dividida ao meio
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por um muro de metal; símbolo material da rachadura política aguda, conforme
bem salientado por Alonso (2017). O enquadramento antipetista, representado
online com as alcunhas #ForaDilma e #ForaPT (DIAS,2017; SANTIAGO et al.,
2017), traduziu-se posteriormente em #LulaPreso e #MoluscoNaCadeia,
demonstrando, portanto, o posicionamento pró prisão de Lula.
O clamor popular para que Lula fosse preso pôde ser percebido com o
entusiasmo com que manifestantes na campanha pelo impeachment em 2016
tiravam selfies com o Pixuleco, boneco gigante inflado de Lula com roupa de
presidiário (ALONSO, 2017, p.56).
Considerando que a era digital atual é também imagética, era de se
esperar que parcela significativa do conteúdo produzido fosse de imagens. As
imagens têm grande apelo emocional, comunicam rápido e muitas vezes
dispensam a presença de um texto escrito que as expliquem. Assim, em um
espetáculo político como o julgamento e posterior prisão de Luiz Inácio Lula da
Silva, as imagens disseram muito. A partir dessas considerações gerais sobre o
papel das imagens, o foco deste trabalho é mais específico: dentro do rol de
imagens produzidas e postadas no Twitter, buscou-se investigar os memes.

MEMEATIVISMO?
A ideia de meme é carregada de polissemia. O conceito não tem nítidos
contornos e pode abranger de gifs utilizados como forma de reação em
comentários do Facebook a bordões reproduzidos offline. Os autores dos
estudos germinais sobre memes (DAWKINS, 1976; BLACKMORE, 1999)
acreditam que estes sejam reprodução de comportamentos por meio da
imitação. Mas não pode ser apenas isto. O que se vê nas plataformas de mídias
digitais vai, muitas vezes, bem além da mimese: o meme da internet é
altamente passível de transformações e ressignificações, em um processo onde
o direito de propriedade intelectual é praticamente ignorado (CHAGAS, 2015).
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Memes da Internet – mídias digitais oriundas da formação de uma
cultura popular online (SHIFMAN, 2014) – devem ser percebidos pela sociedade
como parte do trabalho significador (DIAS,2017, p.99) de enquadramentos.
Isto se dá porque os memes são prática discursiva e performance comunicativa.
Mais do que distrações divertidas, os memes carregam em si complexidades
semânticas e semióticas. Uma das principais características destas novas mídias
é a intertextualidade. Os memes se relacionam entre si e se referenciam porque
os seus criadores os conectam (SHIFMAN, 2014). Assim, a cultura memética é
baseada fortemente na metalinguagem: memes falam de memes enquanto
mais memes são criados e transformados. Para Limor Shifman (ibidem), é
válido atribuir à nossa era a lógica hipermemética, na qual “quase todo grande
evento público germina em uma safra de memes” (p.4).
É cabível olhar para os memes não como ideias isoladas ou fórmulas que
se propagam bem mas como grupos de itens com conteúdos. O que buscamos
reforçar aqui é justamente o poder dos memes como processos comunicativos
que expressam símbolos e visões de mundo de um grupo social. Ademais, é
cabível reconhecer que em alguns contextos, os memes políticos funcionam
como ferramentas para o ativismo. As práticas de ativismo digital (digital

activist practices – DAPs) podem ser entendidas como “ações proativas que
buscam atingir impactos políticos em um contexto específico através do uso de
ferramentas digitais” (VON BÜLOW et al., 2018, p.2). Essas ações são
contenciosas e podem surgir de iniciativas tanto individuais quanto de atores
coletivos. Ao se considerar que as tecnologias digitais estão em frequente
mudança em seus formatos e nas formas de apropriação pelos usuários, as
práticas de ativismo digital são bastante dinâmicas.
Para entender ativismo no meio digital, é de grande utilidade pensar no
conceito de ação conectiva. A “lógica da ação conectiva” é explicada por
Bennett e Segerberg (2012). Para os autores, a diferença entre a ação coletiva
tradicional e a ação conectiva reside no uso das DNAS (digitally networked

action, ou ações digitais em rede, em tradução livre). As ações digitais em
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redes têm como diferencial a maior pluralidade e autonomia dos indivíduos,
mesmo que estes estejam em grandes números.
Os memes políticos devem ser percebidos como opinião pública e
produção de sentido dos internautas sobre conjunturas políticas (CHAGAS et
al., 2017). Para tanto, é necessário considerar a dimensão da cultura política
como importante aspecto da vida social. Limor Shifman percebe três funções
dos memes políticos na Internet: memes como persuasão e argumentação
política (advocacy), memes como ação popular (grassroots action) e memes de
discussão pública (as modes of expression and public discussion) (SHIFMAN,
2014, p.123).
Assim, os memes persuasivos – peças criadas para apresentar dados
reais e convencer outrem – são sobretudo panfletos políticos feitos e
espalhados para convencer o público (CHAGAS et.al.,2017). Os memes de ação
popular, de ação insurgente, mobilizam as pessoas em torno de uma bandeira
em comum, numa ideia próxima a de militância, como foi visto durante
campanhas feministas online (NATANSOHN E REIS, 2017); como no caso da
satítica #belarecatadaedolar (SARMENTO e CHAGAS,2017). Por fim, os memes
de discussão pública são os que representam uma determinada reação ao
mundo político. São estes que geralmente trazem o elemento da piada, da
charge política. Neste trabalho, o foco será dado aos memes de discussão
pública, uma vez que o maior interesse aqui é o de perceber o uso do humor e
outras tonalidades discursivas na assimilação do evento político do julgamento
e prisão de Lula.
Como já vimos, os memes, por definição, não são eventos isolados
(SHIFMAN,2014). Justifica-se aqui que ainda que um meme seja postado por
um internauta, aparentemente de forma isolada, ele carrega em si referências,
símbolos, perspectivas e emoções que são na realidade discursos de um
enquadramento. Neste sentido, a própria isenção de posicionamento – se a
favor ou contra a condenação de Lula – poderia ser percebida como um
enquadramento de neutralidade, indefinição ou de zoeira e brincadeira
situacional.
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METODOLOGIA
A pesquisa foca em dois períodos: de 24 e 25 de janeiro e de 4 a 8 de
abril de 2018. O primeiro intervalo refere-se à condenação de Lula em segunda
instância, no Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4). O segundo
período abrange o julgamento do pedido de habeas corpus preventivo de Lula
no Superior Tribunal Federal em 4 de abril; a ordem de prisão a Lula expedida
em 5 de abril e, nos dias 6 e 7, a jornada em São Bernardo do Campo, com a
recusa de Lula de se entregar no dia 6 de abril e a sua entrega à Polícia Federal
no dia 7, quando é levado para Curitiba e passa a cumprir pena. O dia 8 de
abril foi incluído com o objetivo de ver a repercussão do dia seguinte à prisão
do ex-presidente.
Foi utilizada a ferramenta “busca avançada” do Twitter para se pesquisar
os termos por período e a coleta das imagens foi feita por meio da captura de
tela. Optei por utilizar a captura de tela porque, na maioria das vezes, para
entender o contexto do meme, era necessário contemplar tanto o tweet como a
imagem que o acompanhava.
Na primeira coleta, dos dias 24 a 25 de janeiro, foram coletadas 521
imagens por meio das capturas de tela de imagens encontradas através da
busca avançada na galeria do Twitter com as palavras Lula e as hashtags
#cadêaprova,

#molusconacadeia,

#trf4,

#eleiçãosemlulaéfraude,

#lulamolusconacadeia. A coleta referente ao julgamento do habeas corpus no
STF do dia 4 de abril foi feita com os filtros das hashtags #LulaPreso,
#LulaLivre, #LulaPresoAmanhã, #EleiçãoSemLulaÉFraude, #MoluscoNaCadeia
e os nomes Lula e STF no intervalo de 04 a 08 de abril de 2018. Do período de
04 a 08 de abril, foram coletadas 1.262 imagens, por meio da captura de tela.
A busca por apenas o termo “Lula” ampliou o escopo de resultados, já
que muitos memes poderiam não estar indexados com as referidas hashtags. O
critério analítico de exclusão implementado foi o de não coletar imagens de
perfis de portais de notícias, por serem literais e documentais, não meméticos.
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Como o foco era nos memes de discussão pública (SHIFMAN, 2014),
conhecidos por empregarem humor e sarcasmo ao comentarem diferentes
acontecimentos da vida pública, de modo informal, foram excluídos assim
panfletos que convocavam para atos em defesa de Lula; fotos de Lula com
políticos; fotografias de manifestações e conteúdos literais, ausentes de humor
e ironia.
Assim, nos dois períodos, foram coletadas no total 1.783

imagens,

dentre as quais haviam memes dotados de humor e crítica: mais precisamente,
1.273 memes que foram o corpo de análise deste trabalho. Somente com a
análise de conteúdo e uma verificação da abordagem dada aos memes pela
literatura (SHIFMAN, 2014; CHAGAS et.al.,2017), foi possível definir se a
imagem seria ou não considerada um meme. A tabela 1 apresenta o total de
memes coletados, por data:

TABELA 1 – Dados por período
Período

Memes

Não memes

Total

23 a 25 de Janeiro de 2018

393

128

521

04 a 08 de abril de 2018

880

382

1.262

Total

1.273

510

1.783

Fonte: Elaboração própria.

A partir da metodologia da Análise de Conteúdo, percebe-se não só a
quantidade de postagens sobre um determinado tema, mas também a
qualidade, o tipo e o tom do discurso. Assim, segundo Krippendorf (2012) apud
Recuero (2014, p.296) a análise de conteúdos “é uma técnica de pesquisa para
construir ‘inferências’ a partir de textos para seus contextos de uso”. Bardin
(2007) apud Recuero (ibidem) destaca a "produção de inferências como um dos
elementos fundamentais da Análise de Conteúdo, salientando ainda a
necessidade da “desocultação” como um dos principais desafios do método."
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No caso dos memes no julgamento do Lula, foi necessário decodificar
estes conteúdos, de modo a entender a sua mensagem. Para tanto, foi
necessário algumas vezes pesquisar para entender qual a referência contida ali,
já que há memes originários de vários grupos e subculturas da Internet, com
diferentes signos referentes a nichos muito específicos, seja da cultura pop ou

underground. Para revelar o seu conteúdo de fato e interpretar possíveis
enquadramentos políticos expressos nesses memes, foi preciso compreendê-los
bem.
Dados sob análise
Na tabela 2, são descritos os critérios para a categorização quanto ao
posicionamento político encontrado nos memes:

TABELA 2 – Posicionamento político
Posicionamento político no meme

Descrição

A favor da condenação/prisão de

Providencia elementos explícitos, seja por meio

Lula

de argumentos visuais ou textuais, a favor da
condenação e prisão de Lula.

Contra a condenação/prisão de

Providencia elementos explícitos, seja por meio

Lula

de argumentos visuais ou textuais, contrários à
condenação e prisão de Lula.

Indefinidos/Isentos

Não é claro quanto ao posicionamento no
julgamento do Lula, se a favor ou contrário à
prisão do ex-presidente.

Fonte: Elaboração própria.
Assim, os memes de discussão pública coletados foram divididos quanto
à posição política defendida, conforme disposto na Tabela 3:
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TABELA 3 – Distribuição por posição política
Período

Pró-prisão
de Lula

23 a 25 de janeiro de 2018 229 (58%)
04 a 08 de abril de 2018
494 (56%)
Total

723 (57%)

Contra a Indefinidos
prisão de
Lula
87 (22%)
77 (20%)
178
208
(20%)
(24%)
265
285
(21%)
(22%)

Total
393
880
1.273

Fonte: Elaboração própria.

Percebemos, ao analisarmos a distribuição por período, que a quantidade
de postagens quanto aos posicionamentos políticos em relação à prisão de Lula
manteve-se estável de janeiro para abril. Como era esperado, os defensores do
líder petista não tinham grandes motivos para postar memes e fazer piadas
diante de um momento tenso para a militância e postaram menos que os
indefinidos do debate. Em contrapartida, o enquadramento antipetista lançouse numa campanha digital de comemoração da derrota política e jurídica do expresidente Lula e por isso postou tanto conteúdo humorístico.
ASPECTO 1: CONTEÚDO
A análise do conteúdo dos memes foi feita a partir da separação de vinte
categorias, dispostas na tabela 4, em ordem crescente de frequência em que
foram encontradas. A identificação das categorias foi feita de forma indutiva, na
medida em que as imagens de captura de tela eram analisadas. Utilizei palavras
chaves para facilitar a pesquisa e contagem no banco de dados.
Cabe aqui a ressalva de que a contagem e as estatísticas estão sujeitas a
possíveis erros de falha humana, haja vista que a codificação dos dados foi feita
de forma manual, ainda que sujeita a exaustivas revisões, de modo a se
identificar eventuais erros e omissões de palavras chave na classificação dos
memes. Não obstante as possíveis imprecisões e dificuldades decorrentes da
categorização de 1.273 tweets com imagens, acredito que o trabalho
desenvolvido aponta contornos bem definidos da polarização que ocorreu no
Twitter durante o julgamento de Lula.
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TABELA 4 – Categorias de conteúdo
Categoria

Descrição

Número total de

Pró-

Contra

ocorrências

Prisão

a

de Lula

prisão

Indefinido

de Lula
Economia

Trata de economia,

5 (0,32%)

política econômica,

3

2

(0,38%)

(0,50%)

3

6

(0,38%)

(1,50%)

7

5

(0,90%)

(1,25%)

10

5

(1,28%)

(1,25%)

13

9

(1,66%)

(2,26%)

0 (0,00%)

taxa de câmbio,
dólar, emprego.
Direita e

Menção à direita,

conservado

aos apoiadores da

rismo

direita, ao

10 (0,64%)

1 (0,26%)

conservadorismo
político.
Militares

Trata de

12 (0,76%)

intervenção militar,

0 (0,00%)

de militares como o
General Villas Boas,
das Forças
Armadas.
Mídia

Menção à mídia

19 (1,21%)

tradicional, aos

4 (1,02%)

veículos de
comunicação, à
imprensa, às
emissoras de
televisão, à
cobertura
jornalística.
História

Faz referência a
acontecimentos

22 (1,40%)

0 (0,00%)

históricos,
personalidades e
líderes do passado
como Mandela,
Martin Luther King,
Gandhi e
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Tiradentes.
Esquerda

Referências à

26 (1,65%)

esquerda e

23

3

(2,94%)

(0,75%)

24

3

(3,07%)

(0,75%)

12

18

(1,53%)

(4,51%)

26

16

(3,32%)

(4,01%)

23

13

0 (0,00%)

apoiadores da
esquerda, líderes
políticos, partidos
de esquerda
(sobretudo PT,
PSOL, PCdoB),
ideologias de
esquerda como o
comunismo e o
socialismo. A cor
vermelha, do PT e
da bandeira
comunista, é
usada.
Política

Há uma clara

Internacio

referência à política

nal

e/ou a políticos de

28 (1,78%)

1 (0,26%)

outros países.
Questão

Faz referências à

Social

população pobre, à

31 (1,97%)

1 (0,26%)

fome, à miséria,
programas sociais e
políticas públicas
para reduzir a
pobreza e as
desigualdades.
Corrupção

Menciona crimes de

44 (2,80%)

corrupção, políticos

2 (0,51%)

corruptos,
escândalos de
corrupção, o
combate à
corrupção
Minorias

Faz referência às

47 (2,99%)

11 (2,81%)
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minorias como os

(2,94%)

(3,26%)

16

26

(2,05%)

(6,52%)

59

10

(7,54%)

(2,51%)

50

22

(6,39%)

(5,51%)

30

18

(3,84%)

(4,51%)

negros, as
mulheres e os
LGBTs
Eleições de

Referência às

2018

eleições de outubro

53 (3,37%)

11 (2,81%)

de 2018, a
candidatos, ao
futuro presidente
eleito.
Partido dos

Referência ao PT,

Trabalhado

aos militantes

res (PT) e

petistas, a políticos

petistas

do partido.

73 (4,64%)

4 (1,02%)

Também
encontram-se aqui
críticas a Lula
vinculadas ao PT e
referência às
políticas
desenvolvidas nos
governos petistas.
Brasil

Referência ao

81 (5,15%)

Brasil, à bandeira

9 (2,30%)

brasileira – tons
verde e amarelo –
e ao povo
brasileiro.
Cultura

Referência a ícones

pop

da cultura popular

brasileira

brasileira, quais

85 (5,41%)

37 (9,46%)

sejam, da televisão,
da internet, da
música.
Celebridades
(cantores, cantoras,
atores e atrizes) e
subcelebridades
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brasileiras são
mencionadas.
Entram também
referências ao
futebol.
Classe

Referências a

política

políticos brasileiros,

brasileira

parlamentares e

não

membros da classe

pertencent

política no geral

e ao PT

que não façam

136 (8,65%)

45

70

(5,75%)

(17,54%

21 (5,37%)

)

parte do quadro do
Partido dos
Trabalhadores.
Justiça e

Referências à

Judiciário

Justiça brasileira no

145 (9,22%)

78

56

(9,97%)

(14,04%

11 (2,81%)

)

que tange aos
juízes, ministros do
STF,
desembargadores
do TRF4, Polícia
Federal, operação
Lava Jato.
Cultura

Referência a ícones

pop

da cultura popular

estrangeira

internacional,

149 (9,48%)

42

30

77

(5,37%)

(7,52%)

(19,69%)

sobretudo produtos
culturais norteamericanos.
Figuram dentre
esses memes
ícones da televisão,
da internet, do
cinema, da música
e da literatura
internacional e

games.
Celebridades
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(cantores, cantoras,
atores, atrizes,
dentre outros) e
personagens da
ficção são
referenciados.
Memes

Memes sobre

situacionai

situações

s

específicas

162 (10,31%)

29

20

113

(3,71%)

(5,01%)

(28,90%)

96

39

45

(9,77%)

(11,51%)

ocorridas no
decorrer do
julgamento – no
TRF4 e no STF - e
prisão de Lula,
como a resistência
popular no
sindicato dos
metalúrgicos de
São Bernardo do
Campo. Memes
sobre a votação do
HC no STF, a
demora na entrega
de Lula, sobre a
relação de Lula e
Moro, sobre a
boate Bahamas,
dentre outros.
Lula

Referências à figura

180 (11,45%)

(pessoa)

de Luiz Inácio Lula

(12,28%

da Silva. Menção a

)

aparência física de
Lula – como seu
dedo amputado características,
gostos pessoais,
como por bebidas
alcóolicas, hábitos e

141

boatos sobre Lula.
Não têm relação
direta com a
política do governo
Lula ou do PT.

Prisão de

Menções à

Lula e Lula
preso

264 (16,79%)

193

28

43(11,00%

concretização da

(24,68%

(7,02%)

)

prisão de Lula e a

)

Lula preso. São
encontradas
montagens do expresidente na
cadeia e situações
que ocorreriam
com Lula após a
sua prisão.
Fonte: Elaboração própria.

Cabe a ressalva de que alguns dos memes entraram em mais de uma
categoria por terem apresentado mais de um conteúdo, o que fez com que a
soma ultrapassasse o valor real da amostra (N=1.273).
Ao analisarmos a distribuição geral por conteúdo, independentemente do
posicionamento expresso, repara-se que, de fato, foi dada ênfase na prisão de
Lula e na imaginação do que poderia ocorrer com o ex-presidente Lula quando
este fosse preso (16,79%). Ainda, a insistência na pessoa do ex-presidente
(11,45%) – e diferentes fatores associados a ele – foi maior do que a menção a
questões que, em tese, seriam mais ligados à sua prisão, como a justiça e o
judiciário (9,22%) e a corrupção (2,80%). Isto pode nos mostrar algumas
tendências e nos levar a traçar a hipótese de que os debates por memes – ou
os processos comunicacionais informais desenvolvidos em torno do julgamento
e prisão de Lula – foram, significativamente, mais voltados para o conteúdo
sobre a figura do ex-presidente do que sobre condicionantes jurídicos e
políticos no processo. Como 57% do total dos memes analisados eram próprisão de Lula, podemos acreditar que esta ênfase na imagem do ex-presidente
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Lula ocorreu devido ao enquadramento antipetista, marcado por uma forte
rejeição ao PT e a seu principal líder.
Ainda que estes números nos levem a algumas críticas de que a
conversação por memes nas plataformas de mídias sociais seria rasa,
desprovida de argumentos técnicos e factuais, baseada apenas em preconceitos
e piadas, não devemos tratar os memes políticos de forma maniqueísta. Não se
trata de condená-los ou defendê-los, mas de perceber que, de fato, eles podem
retratar realidades de polarização, baixo engajamento por argumentos, e
radicalização entre a população no geral.
Cabe também menção às diferenças entre as referências à cultura pop:
as referências à estrangeira tiveram 9,48% das menções enquanto à brasileira,
5,41%. A princípio, isto nos mostra que a memesfera brasileira é em algum
grau globalizada e letrada em uma cultura pop internacional. Como bem
observado por Shifman (2014), o fenômeno dos memes não está alheio à
globalização. Percebe-se que ao serem importados em um país, memes
estrangeiros são adequados às realidades locais, reforçando que não há
homogeneização mas sim pleno intercâmbio cultural. Ainda, o grupo que mais
concentrou memes com referências à cultura pop estrangeira e brasileira foi o
dos “indefinidos”, o que confirma que as piadas situacionais dos usuários mais
neutros eram carregadas de elementos midiáticos, típicos da cultura pop (cf.
tabela 5).
Sem grandes surpresas, no enquadramento a favor da prisão de Lula, a
maior parte dos memes foi sobre a execução da pena do ex-presidente
(24,68%), antes mesmo que ela ocorresse. Percebeu-se grande antecipação e
torcida por parte destes cidadãos para que Lula fosse preso, desde janeiro,
quando condenado em segunda instância no Tribunal Regional da 4ª Região. É
relevante também notar a presença de memes sobre o “personagem” Lula
(12,28%), que foi alvo de grande zombaria e sarcasmo por parte destes
internautas. Ademais, neste enquadramento, 7,54% dos memes falam sobre o
PT e os petistas, o que reforça a tese do antipetismo e, recorrendo a Dias
(2017, p.61) na ideia de enquadramento diagnóstico, a noção de que o Partido
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dos Trabalhadores seria o maior “inimigo” destes brasileiros nacionalistas, que
utilizaram em 6,39% de seus memes referências ao Brasil; o que foi, de fato, a
menção mais alta ao país entre os 3 grupos.
Os atores contrários à prisão de Lula foram os que mais criaram e
replicaram conteúdo sobre “políticos não pertencentes ao PT”, com 17,54% do
total da amostra. Em um clima de tensão, revolta e pesar, é compreensível que
os apoiadores de Lula fizessem poucas piadas situacionais (5,01%). Chama
também a atenção o fato de que, dentre os três enquadramentos analisados,
os memes sobre as eleições de 2018 mais apareceram na amostra do grupo
pró-Lula (6,52% do total). Isto demonstra, sobremaneira, a associação feita
por parte dos usuários de que o julgamento de Lula foi uma tentativa de
impedir o ex-presidente de disputar novamente as eleições.
Ademais, é considerável a quantidade de postagens sobre a Justiça e o
Judiciário (14,04 % do total). Estes memes apontaram as incongruências da
Justiça brasileira, de acordo com a visão dos internautas pró Lula. Para os
cidadãos favoráveis ao ex-presidente petista, a justiça é parcial quando
condena Lula com grande celeridade e deixa de julgar políticos de outros
partidos como os emedebistas Renan Calheiros, Michel Temer e Romero Jucá e
os peessedebistas José Serra, Aécio Neves e Geraldo Alckmin, como
percebemos na Figura 1.
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Figura 1 - “Acima da Lei”. Fonte: Twitter

A crítica daqueles que contestam a prisão de Lula vai então no sentido
de ironizar o combate seletivo à corrupção que teria se instaurado com a
operação Lava Jato. Isso é percebido nos irônicos memes sobre os dias
seguintes à condenação e depois prisão de Lula, que mostram um Brasil idílico,
sem corrupção ou pobreza e com o dólar valendo “1 real”, como na figura 2.

Figura 2 - Paraíso. Fonte: Twitter
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No caso dos memes indefinidos, chama a atenção, em termos de
conteúdo, a presença dos memes situacionais, que chegam a 28,9% da
amostra. Como a indefinição está associada à zoeira, como veremos a seguir na
sessão sobre “postura”, a recorrência de temas mais sérios como Justiça e
Judiciário, Corrupção e as Eleições de 2018 é baixa. De fato, estes são os
memes com o menor grau de explicitação quanto às preferências políticas,
como veremos adiante. As referências à cultura pop estrangeira mais uma vez
saltam aos olhos: neste caso, representam quase 20% do total dos memes,
contra 9% de memes sobre a cultura brasileira.

ASPECTO 2: POSTURA
Ao examinar os memes sob a perspectiva da postura, foi possível
alcançar os objetivos desta pesquisa de analisar tons como o sarcasmo, a
ironia, a ofensa e o humor nos memes em um contexto contencioso. Tendo em
mente que a polarização leva a mais violência em ataques online (LATTMANWELTMAN,2015), o que se buscou aqui foi medir o uso de tons mais ou menos
agressivos, além do nível de engajamento cívico no debate, posicionando-se ou
não em um dos polos.
Na tabela 6, dividimos as categorias de postura quanto aos oito tons
encontrados nos memes. As categorias foram dispostas de acordo com a ordem
de importância, em sentido crescente.
TABELA 5 – Categorias de Postura
Postura (tom
usado)

Pesar

Descrição

Número

Contra a

Prisão de

prisão de

ocorrências

Lula

Lula

11

0

9

2

(0,78%)

(0,00%)

(3,36%)

(0,59%)

total

Posts

que

demonstrara
m

Indefinido

Próde

o

sentimento
de

tristeza.
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Imagens que
mostravam
choro,
pessoas
cabisbaixas,
mas de um
jeito

literal,

sem

a

intenção

de

ser
sarcástico.
Afeto

Expressão de

14

1

12

1

afeto

(0,99%)

(0,12%)

(4,48%)

(0,30%)

36

35

0

1

(2,56%)

(4,36%)

(0,00%)

(0,30%)

e

carinho,
através

do

emprego

de

elogios

e

símbolos
como

o

coração.
Violência

Posts

que

apresentam
especificamen
te apologia e
incentivo

à

violência
física – lesão
corporal,
assassinato e
apologias
estupro

ao
e

assédio
sexual.

A

categoria
“ofensa”

é

voltada
apenas

para

insultos

e
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acusações
verbais.
Comemoração

Expressão de

44

44

0

0

comemoração

(3,13%)

(5,49%)

(0,00%)

(0,00%)

164

55

59

50

(11,65%)

(6,86%)

(22,01%)

(14,79%)

Xingamentos,

165

136

21

8

acusações

(11,72%)

(16,96%)

(7,84%)

(2,37%)

Brincadeiras,

415

134

43

238

apelo

(29,47%)

(16,71%)

(16,04%)

(70,41%)

e

felicidade,

riso

que

indica
satisfação.
Ironia

Emprego

de

enunciados
irônicos.
ironia

A
e

o

eufemismo
são mais sutis
que

o

sarcasmo.
Ofensa

ofensivas, uso
de palavrões,
tentativas de
ofender
outrem.
Zoeira

ao

humor e ao
cômico,

ao

nonsense, ao
burlesco,
sátiras. O tom
usado

é

menos
contundente
que

o

sarcasmo

do
e

da ironia.
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Sarcasmo

Memes

com

estilo

559

397

124

38

(39,70%)

(49,50%)

(46,27%)

(11,24%)

sarcástico
e/ou
hiperbólico. O
sarcasmo
uma

é

forma

mais
contundente
de ironia e a
hipérbole,
também
irreal,

é

marcada pelo
exagero.
Fonte: elaboração própria.

De

início,

percebemos

que

estamos

diante

de

um

conteúdo

majoritariamente sarcástico (39,70%), cômico (29,47%), ofensivo (11,72%) e
irônico (11,65%). Ocorreram, contudo, intersecções entre as categorias de tons
usados. A ofensa e a zoeira, por exemplo, acompanharam o sarcasmo em
muitos casos.
Para fins de separação entre sarcasmo e ironia, conceitos tão próximos e
difíceis de discernir, seguimos o entendimento de Averbeck (2013, p.49) apud
Tabacaru (2015, p.124), de que a distinção fundamental entre ironia e
sarcasmo residiria no fato de que aquela não explicitaria seu alvo ao passo que
este seria mais crítico e claro ao identificar o destinatário do ataque. Assim, o
meme abaixo (Figura 03) foi considerado irônico e a Figura 04, sarcástica.
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Figura 03- Empoderamento. Fonte: Twitter

Figura 04- Caravana. Fonte: Twitter
Alguns dos memes encontrados na coleta são duros na ironia, que pode
ser reconhecida como uma prática argumentativa (ALVES,2011), e apresentam,
com isso, claros argumentos políticos. Sendo leitor deste tipo de meme, o
internauta, ainda que não se interesse muito, pode ter contato com opiniões
mais incisivas e factuais, abrigadas sobretudo pelo humor e pela ironia ou
sarcasmo.
A produção de enquadramentos por meio do preconceito e da
insensibilidade figura – ainda que em menor medida - entre os memes
coletados no decorrer do processo penal de Lula. A intolerância é expressa
como forma de piada. Entender o uso de tons agressivos em contextos de
polarização é útil para medir a qualidade das conversas informais nas arenas
online. Ao se levar em conta que os indivíduos que se portam de forma hostil
nas plataformas de mídias sociais são cidadãos reais e possíveis eleitores, esse
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debate pode ajudar a compreender como a polarização discursiva e ideológica
tem seus impactos offline.
Os memes que se apresentaram como pró-prisão de Lula foram
campeões no uso do sarcasmo (49,50%) e da ofensa (16,96%). Foi
considerada ofensa a intenção deliberada de insultar outra pessoa – mormente,
o ex-presidente Lula (Figura 05) e seus apoiadores (Figura 06).

Figura 05– Lixo da história. Fonte: Twitter

Figura 06- Alfafa. Fonte: Twitter
No caso dos memes de posição política indefinida, foi massiva a
utilização da zoeira enquanto postura, tendo figurado entre 70,41 % dos

151

memes. Considerou-se como zoeira a clara intenção de fazer piadas
situacionais; sátiras e brincadeiras em tom jocoso. Assim, ainda que haja a
presença de sarcasmo em memes enquadrados como zoeira, o que sobressai é
a intenção de ser engraçado em detrimento de críticas mais contundentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os confrontos entre memes de enquadramentos opostos passaram a
fazer parte das disputas da democracia. Este trabalho parte do pressuposto de
que é democrática a disputa de argumentos na arena pública digital. Mais
ainda: o encontro plurívoco propiciado pelos memes políticos é benéfico para a
democracia na medida em que faz com que diferentes visões de mundo se
encontrem, de modo que os cidadãos possam sair momentaneamente de suas
bolhas e ter contato com a realidade, que é a diversidade de perspectivas.
Reconhecemos, no entanto, que alguns memes circulam apenas em uma
subcultura, como uma piada interna contada para um grupo que pensa da
mesma forma e, portanto, não há troca dialógica com o pensamento
contrastante. Todavia, as piadas políticas, tão antigas como a humanidade,
eram frequentemente contadas em reuniões privadas e intimistas de amigos
com a mesma orientação política enquanto os memes, postados publicamente
na esfera pública digital, estão expostos para milhões de indivíduos, inclusive
com pensamentos divergentes.
As estatísticas mundiais e brasileiras têm apontado para a tendência do
aumento do número de usuários da rede mundial de computadores e, de modo
mais específico, das plataformas de mídias sociais. Com isso, há fortes indícios
de que a cultura dos memes se amplificará ainda mais e abrangerá mais
indivíduos. Como vimos, trata-se da particularidade da cibercultura de criar um
individualismo conectado em redes, por mais contraditório que possa parecer.
Fato é que por motivos como o desejo de ser reconhecido como alguém
criativo, inteligente, moderno e digitalmente hábil e, para além dos atributos
individuais, desenvolver um senso de pertencimento e comunidade na esfera
pública digital, as pessoas criam e postam memes, alimentando uma cultura
que é observada globalmente.
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“O QUE É GOLDEN SHOWER?”:
A GUERRA DE HASHTAGS E A RESSIGNIFICAÇÃO DOS MEMES NO
CENÁRIO DA POLARIZAÇÃO POLÍTICA BRASILEIRA
Matheuz Catrinck4
Pedro Lauria5

INTRODUÇÃO
Tem emergido, no Brasil, um profundo cenário de polarização política
que parece ter ganhado escala com a disputa presidencial do segundo turno
entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, em 2014. Desde então, movimentos
tomaram as redes e as ruas, como o #ForaDilma e também o #ForaTemer, até
culminar no cenário da eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, cujas
plataformas

de

campanha

consistiam,

discursiva

e

esteticamente,

no

acirramento de uma rivalidade dicotômica, dividida em Direita versus Esquerda
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- respectivamente protagonizadas pelo Partido Social Liberal (PSL) e pelo
Partido dos Trabalhadores (PT).
Marcada pela grande incidência dos dispositivos e tecnologias de
informação e comunicação, a polarização, tal qual o aumento do interesse na
discussão política, veio acompanhada de uma enorme crescente dos memes
políticos no país. Num momento em que aplicativos e redes de socialização
passaram a ser usados de forma radicalmente rotineira6, essa linguagem,
oriunda da internet, cuja formulação muitas vezes está ligada ao humor, ao
sarcasmo e à ironia, foi habilmente empregada para as discussões políticas,
produzindo, assim, disputas concretas em torno de valores, símbolos e ideias.
Os memes virtuais (ao quais, por motivos de simplificação, iremos nos
referir a partir de agora apenas como memes) aqui são entendidos como
artefatos culturais de fácil disseminação (SHIFMAN, 2013), abrangendo desde
imagens editadas e vídeos, até “correntes” virtuais, notícias e muitas das
chamadas fake news. Também ressaltamos a noção de Wiggins e Bowers
(2015) de que memes são instrumentos complexos da cultura participativa
digital, portanto articuladores das motivações sociais e atividades culturais. Em
outras palavras, os memes são produtos e ao mesmo tempo catalisadores de
processos da comunicação.
Tais definições, embora circunscrevam os memes à ordem do virtual,
também nos servem para demonstrar de que modo eles se encaixam nos
paradigmas de uma cultura midiática participativa e online, de incitação à
interação, meio a lógicas de produção do capital social a partir de critérios
reputacionais em rede. Nessa cultura, nascida da web, criar, alterar,
compartilhar e “viralizar” parecem imperativos, valores éticos da sociabilidade

6

Dados da agência We Are Social mostram o Brasil como um dos países com mais usuários em redes
sociais nos últimos anos. <Disponível em: https://digitalreport.wearesocial.com/> Acesso em:
20/03/2019.
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contemporânea que podem ranquear os indivíduos socialmente e desencadear
diversas consequências e aplicações concretas 7.
Tendo isso em vista, não à toa, já em 2014, pesquisas como a de Viktor
Chagas se esforçam em demonstrar a importância do estudo e da categorização
dos memes sobre política, especialmente em se tratando de cenários como os
de disputa eleitoral. Esses estudos respaldam, de certa forma, a percepção da
mudança de perfil do brasileiro que, até 2013, era popularmente considerado,
em relação ao nível de politização, passivo, demasiado cordial ou mesmo inerte.
Não coincidentemente, entre os slogans publicitários apropriados pelas
manifestações, estava a expressão “o gigante acordou”8. Nesse sentido, os
memes despontam possivelmente como um dos principais atravessamentos nas
novas estéticas, táticas e formulações do ativismo, contribuindo para a
popularização do debate político.
A partir dessas considerações, o presente trabalho procura discutir a
proliferação de memes surgidos a partir da polêmica do “Golden shower”
(quando o presidente Jair Bolsonaro fez postagens em sua rede social oficial,
questionando sobre a prática sexual9), compreendendo o evento como um
exemplo

da

centralidade

do

meme

no

cenário

de

disputa

política.

Observaremos aqui a dinâmica de amadurecimento do uso dos memes, na qual
o momento de concepção e compartilhamento dá lugar a um movimento de
apropriação memética por grupos distintos, culminando num processo de
ressignificação que acirra ainda mais as disputas enunciativas. Em outras
palavras, é a observação do meme político tendo seu sentido tomado de assalto
a partir do momento em que emerge. Para tanto, este trabalho também busca
contribuir para o debate de como a opinião pública sobre política vem sendo
mediada através das redes sociais, da produção de memes e de conteúdos
virais.
7
8

<Disponível em: https://revistacult.uol.com.br/home/os-odiadores-da-nacao/> Acesso em: 20/03/2019.

<Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/06/130624_protestos_slogans_cc>
Acesso em: 20/03/2019.
9
<Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/o-que-e-golden-shower-perguntabolsonaro-apos-publicar-video-polemico.shtml> Acesso em: 21/03/2019.

158

MEMES POLÍTICOS
A memética se insere meio a estratégias enunciativas e midiáticas de
construção de verdades, como também de demarcação de posições e
legitimidades. Para Ivana Bentes (2015): “Estamos num momento intenso de
potencialização política e de emergência de novos discursos e atores que usam
as redes sociais” (BENTES, 2015, p. 44). Os memes políticos, nesse contexto de
profusão de novas linguagens, surgem como dispositivos comunicacionais que
normalmente articulam a ironia e o bom humor a um determinado tipo de perfil
contestador do cenário político. Esse arquétipo de meme desponta, em linhas
gerais, como um gênero midiático que possibilita uma experiência nova de
letramento político (CHAGAS, 2016), assegurando maior visibilidade e
canalização da discussão pública. Isto favorece a familiarização do indivíduo
com a política, ainda que em contextos de grande segmentação e
comportamentos como os dos fandoms (CHAGAS, 2018).
O comportamento de fandom, ou seja, de fanatismo e paixões
inflamadas, remete à rivalidade entre torcedores de time de futebol (TAY, 2012
APUD CHAGAS, 2018). Diante da polarização contemporânea, o jocoso e o
irônico parecem táticas discursivas mais eficazes do que a discussão elaborada
e bem argumentada sobre um evento ou personalidade. Assim, o debate nas
redes emerge como um cenário frutífero para a disseminação de memes, onde
a partícula mínima, a superficialidade contida na piada de poucas ou nenhuma
palavras se mostra um conteúdo de fácil assimilação e potência de
compartilhamento massivo. Seu objetivo? Causar a concordância pelas partes
apoiadoras, ou mesmo gerar raiva e protestos por aqueles vistos como
antagonistas.
Os memes surgem como produtos dessa chamada cultura participativa
(SHIFMAN, 2013, p.4), sob a qual a troca de informação interpessoal e o seu

remix parecem ser, ao mesmo tempo, também aparatos das novas dinâmicas
comunicacionais. Diz Bentes (2015):
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O

modelo da comunicação pós-mídia de massas

é a

conversação e/ou a memética, ideias replicantes, memes que
buscam se reproduzir e para os quais somos um dos
formuladores

e

vetores

entre

outros

(objetos,

redes,

dispositivos). A memética interessa não por qualquer tipo de
“darwinismo cultural” (os memes como genes egoístas que
querem se multiplicar a qualquer custo e sobreviver), mas por
explicitar o potencial multiplicador e viralizante de ideias, ou
parte de ideias, imagens, sons, desenhos, valores estéticos e
morais, línguas, que possam ser transmitidas, duplicadas,
remixadas de forma autônoma, o que não significa que são
unidades fechadas em si, mas que vão mudar de sentido ao
serem recombinadas e produzir memes derivados, num
processo de variação sem controle. A memética e a vida e a
morte dos memes nas redes sociais são uma boa expressão
dessa potência erótica da comunicação. (BENTES, 2015, p. 1213)

A RESSIGNIFICAÇÃO DO MEME
Uma das características definidoras do meme é, como vimos, a
capacidade de passar por diversas mudanças e alterações dentro do próprio
processo de viralização. Ou seja, quando o meme se torna altamente
compartilhado, é possível que ele ganhe adaptações que se sobressaiam e/ou
se difundam mais do que em sua concepção original.
No entanto, quando falamos de memes políticos, as adaptações também
obtêm, é claro, além do potencial multiplicador memético que carregam,
gradações da tática discursiva política na produção de mudanças de percepção.
Não seria infundado afirmar, por exemplo, que a diversidade de memes
relacionados a figuras políticas tenha tido parcela importante na percepção
pública dessas mesmas figuras. Sequer seria inconsistente, inclusive, dizer que
os memes apresentariam mais impacto do que pronunciamentos oficiais,
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entrevistas ou matérias jornalísticas. É o caso das percepções de imagem e
referências ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “bêbado” ou
“ladrão”, da ex-presidenta Dilma Rousseff como “burra” ou “histérica”, ou então
do candidato derrotado Aécio Neves como “traficante e usuário de drogas”.
De tal maneira, se como afirmam os pesquisadores (HRISTOVA, 2014;
HUNTINGTON, 2016; CHAGAS, 2018), os memes vêm sendo utilizados
enquanto potentes ferramentas políticas, nesse sentido, os processos de
ressignificação também emergem como pontos estratégicos na disputa de
imaginários. Processos de ressignificação, aliás, não são novos na cultura
política. Um exemplo no Brasil é a reapropriação dos sentidos lexicais de
palavras como “bicha”, “viado” e “sapatão”, por pessoas LGBTQs. Os
movimentos feministas também experimentaram dinâmicas similares com os
termos “vadia” e “piranha”. De tal forma, a ressignificação dos memes por
parte de grupos identitários vem no objetivo de invalidar o conteúdo pejorativo
e vexatório lançado por outros grupos, com diferentes graus de sucesso. É o
que ficou explícito na dinâmica eleitoral polarizada de 2018, notadamente entre
os apoiadores de partidos progressistas (com primazia dos simpatizantes do PT)
e os voltados a perfis mais conservadores (com destaque aos fãs da
candidatura de Jair Bolsonaro), onde memes que surgiram para criticar a
postura de um grupo passaram a ser absorvidos e reapropriados por outro(s),
minimizando o impacto dos memes originais.
Para discutir essa dinâmica, separamos quatro exemplos que ficaram em
destaque durante a corrida eleitoral de 2018 e cujos reflexos são vistos ainda
hoje. Dois foram ressignificados pelos apoiadores do então candidato Jair
Bolsonaro e os outros dois pelos seus críticos.
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“Eu sou o Robô do Bolsonaro ” e “Caixa 2 do Bolsonaro”
Uma das mais persistentes críticas feitas à campanha de Jair Bolsonaro
foi o de uso de bots10

para fomentar sua presença nas redes e afetar a

percepção de realidade. Tal crítica levanta dúvidas sobre a organicidade da
militância bolsonarista e de seus apoiadores, uma vez que que esta seria, em
partes, resultado do trabalho de robôs. Como forma a se contrapor essa noção,
vídeos, imagens e textos de militantes pró-Bolsonaro se colocando na alcunha
de “robôs do candidato” começaram a ser disseminados na rede.
De forma similar, o escândalo do “Caixa dois do PSL”11

(partido do

presidente), foi rapidamente memetizado pelos apoiadores do presidente a
partir de fotos dos mesmos dentro de caixas com o número dois escrito.
As ideias de ambos os memes, “Robô” e “Caixa 2”, estão fundadas na
estratégia de ressaltar a força da própria militância e dos apoiadores do
presidente, alegando que tudo se trataria de uma artimanha da Grande Mídia,
como também da oposição, em difamá-lo. Além disso, tais ideias também
residem no argumento de que, com as denúncias dos casos de trabalho
automatizado e pago12, os mesmos atores estariam colocando em xeque a
autenticidade do trabalho orgânico de seus apoiadores.

“Kit Gay” e “ Mamadeira de piroca ”
O Kit Gay foi uma fake news que atribuía ao candidato Fernando Haddad
a criação de uma cartilha com materiais complementares esdrúxulos e
sexualizantes que, conjuntamente, atuariam na prescrição do comportamento

10

Termo em inglês para “robôs”, que são algoritmos, inteligências artificiais programadas a realizar e a
responder determinados comandos. Nos últimos anos, foram decisivos não apenas para a composição de
soluções em tecnologia, como também utilizados na propagação de diversas fake news e no
impulsionamento do debate político.
11
<Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/03/procuradoria-ve-indicio-de-caixa-2em-nova-acusacao-sobre-ministro-do-turismo.shtml> Acesso em: 25/03/2019.
12
<Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/12/fraude-com-cpf-viabilizou-disparo-demensagens-de-whatsapp-na-eleicao.shtml> Acesso em: 25/03/2019.
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homossexual para crianças a partir de seis anos13. Enquanto isso, a mamadeira
com bico em formato de pênis surgiu de outra fake news que viralizou no

Whatsapp em um vídeo onde se acusava o Partido dos Trabalhadores, do
candidato Fernando Haddad, de estar distribuindo tal objeto para crianças em
creches e escolas de todo o Brasil14.
O absurdo de ambas as acusações fez com que usuários contrários à
candidatura de Jair Bolsonaro começassem a utilizá-los como forma de
ridicularizar seus apoiadores, imputando a estes o credo e a confiança cega em
qualquer tipo narrativo, por mais absurdo que o fosse. A maior apropriação do
meme, no entanto, veio no Carnaval de 2019, quando o canudo em formato de
pênis se tornou um dos mais vendidos apetrechos entre os foliões e a fantasia
de Kit Gay despontou nas ruas15.

O GOLDEN SHOWER: DISPUTA NARRATIVA E GUERRA DE HASHTAGS
É imprescindível para este trabalho observar e comentar uma das muitas
polêmicas recentes do governo Bolsonaro, notadamente porque o episódio em
específico se deu na esfera das redes sociais, tomando proporções meméticas
diametrais. No dia 06 de Março de 2019, o presidente, em sua conta oficial no

Twitter, fez uma postagem onde criticava os blocos de Carnaval de Rua
(notoriamente marcados por protestos à sua gestão e aos escândalos de
corrupção que envolvem seu nome, de seus familiares e correligionários16).
Para isso, de modo a tentar pautar a opinião pública, Bolsonaro publicou um
vídeo, com imagens explicitas, onde um folião, no meio de um bloco, urinava
sobre o outro de maneira concedida. Trata-se de uma prática sexual fetichista
conhecida como “chuva dourada”, “banho dourado”, “pissing”, “watersports”,
13

<Disponível em: https://apublica.org/2018/10/truco-haddad-nao-criou-o-kit-gay/> Acesso em:
28/03/2019.
14
<Disponível em: http://www.e-farsas.com/e-verdade-que-o-pt-de-haddad-distribui-mamadeira-eroticanas-escolas.html>. Acesso em: 28/03/2019.
15
<Disponível em: https://www.buzzfeed.com/br/clarissapassos/melhores-fantasias-carnaval-2019>
Acesso em: 28/03/2019.
16
<Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/criticas-aos-bolsonaro-seespalham-em-blocos-de-carnaval-pelo-pais.shtml> Acesso em: 28/03/2019.
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passando por outras nomenclaturas mais ou menos populares, dentre elas o
termo em inglês “golden shower”.
Muito após a compreensível repercussão escandalosa de uma postagem
de conteúdo sexual explícito vindo da conta oficial de um presidente da
república (que inclusive foi declarada como conteúdo impróprio pela própria
plataforma onde estava publicada), o tweet foi então deletado. Porém, na
postagem seguinte, o presidente perguntava “O que é Golden Shower?”,
possivelmente interagindo com os usuários que repercutiram o assunto. O
questionamento feito por um presidente acerca de uma prática sexual tida
como pouco ortodoxa (o que confronta seu próprio discurso conservador) foi
rapidamente memetizado pelos críticos ao seu governo, ganhando inclusive as
ruas com fantasias de Carnaval no mesmo dia em que a polêmica viralizou17.
Meio à repercussão, um dos maiores sites de pornografia do mundo, o

Pornhub, apresentou, no próprio dia em que o presidente publicou o tweet, um
aumento de 688% nas pesquisas feitas por usuários brasileiros usando o termo
“golden shower”. A popularidade no dia seguinte foi ainda maior, carregando
um crescimento de 1896% nas pesquisas em relação à data do episódio.
Mundialmente, a busca pelo termo chegou a atingir um aumento de 173% após
o pronunciamento de Bolsonaro18.
O grande compartilhamento dos memes, no entanto, encontrou uma
rápida resposta por parte dos apoiadores do presidente. Abraçando a situação,
e ignorando a peculiaridade e possível quebra de decoro presidencial do ato, foi
lançada a hashtag #BolsonaroTemRazão seguida de memes e correntes de
apoio à Jair Bolsonaro. Não sabemos precisar se a rápida resposta por parte
dos apoiadores teve origem planejada, ou mesmo se começou sendo
largamente disseminada a partir de bots ligados à militância e ao partido do
presidente, ou ainda se ocorreu de forma emergente e orgânica.

17

<Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/post-polemico-de-bolsonaro-no-twitter-vira-fantasia-degolden-shower-em-bloco-no-rio-23502736> Acesso em: 01/04/2019.
18
<Disponível em: https://www.pornhub.com/insights/brazil-golden-shower> Acesso em: 01/04/2019.
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É bom pontuar, entretanto, que a possibilidade de trabalho dos bots
poderia emular a atividade de usuários altamente engajados, afetando a
percepção de que este seria um conteúdo emergente e não planejado de forma
centralizada. A mesma polêmica que levou a reação vista nos memes “Eu sou
Robô do Bolsonaro”. Para além dessa discussão, o fato é que a hashtag
#BolsonaroTemRazão rapidamente chegou aos trending topics ao lado das
hashtags de oposição, como visto na figura a seguir:

Figura 1. O site Trends24.com, acessado às 17:30 do dia 06/03/2019, deixa claro como
a guerra de hashtags impacta o Twitter

Junto com a hashtag, vieram memes e correntes de apoio a Bolsonaro,
tentando ressignificar a situação de “indecorosa e criticável” para “assertiva e
correta”, o que gerou uma verdadeira “guerra memética” em grupos e
comentários de portais de notícia. De tal forma, o que se tem através do meme
é a continuidade da disputa narrativa sobre um mesmo evento, buscando
sempre liderar a percepção geral sobre ele. Os tweets do presidente, afinal,
para um lado foram motivos de chiste e críticas, e de outro, apoio e elogios.
Essa divisão narrativa, no entanto, vem de um processo de tentativa de disputa
de um governo que tem recebido críticas que, dentre múltiplas formas, são
exemplificadas através da grande produção de material memético.
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A memetização também entra em pauta através das reações sobre os
acontecimentos no próprio governo e seus atravessamentos, abrangendo
questões de costume, críticas à corrupção, e até mesmo piadas com
personalidades governistas, como no caso dos memes “Jesus na Goiabeira”,
“Meninos vestem Azul, Meninas vestem Rosa” (ambos relacionados à ministra
Damares Alves), “Laranjal”, “Cadê Queiroz?”, “Depósito dos 48 Cheques” (em
alusão às investigações que apontavam Fabrício Queiroz como um possível
“laranja” envolvido com a família Bolsonaro) e “Primo, Carluxo e Pituka”
(questionando a orientação sexual de um dos filhos do presidente). Outros
exemplos de disputa narrativa foram: “Hino nas Escolas”, “Os Recuos do
Governo” e o “Acordo da Base de Alcântara”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho vem no movimento de continuar a discussão sobre
as disputas meméticas que estamos presenciando nos últimos anos, e que
ganhou, ao menos no Brasil, uma espécie de legitimação com a candidatura e
eleição do atual presidente Jair Bolsonaro, devido à própria estética de sua
campanha e de seu discurso. Para além do lado lúdico dos memes, é
importante compreender como estes aparentam ter um papel crucial para as
militâncias políticas, apoiadores e simpatizantes, uma vez que também servem
como 1) forma de gerar maior mobilização entre seus membros, reforçando seu
engajamento e fortalecendo o sentimento de pertencimento; 2) forma de
enfrentamento e/ou deslegitimação de pautas ou grupos considerados
adversários; 3) modo eficiente de transmitir as ideias do grupo, buscando a
adesão de novos membros.
Vale lembrar que, como ressalta Chagas (2016), falamos dos memes
enquanto transmissões de ideias que, por um lado, podem soar demasiado
simplificadas em seu potencial e, num primeiro momento, até mesmo tornar
superficiais os debates e as percepções sobre fatos, eventos, pessoas etc. Por
outro lado, no entanto, há uma possibilidade de o meme ser um catalisador,
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um dinamitador, um artefato de ampliação e democratização do acesso ao
debate em camadas que habitualmente se mantinham apartadas da discussão
sobre as controvérsias políticas, numa espécie de tática de politização e
viralização através de uma linguagem pop e inventiva. Essa potência das
dinâmicas de emancipação política através da conversação, passando pelo
enxameamento de conteúdos meméticos nas redes sociais, é o que Bentes
(2015) afirma ser “a base de uma nova erótica do contato, da experiência da
insurgência em fluxo” (BENTES, 2015, p. 12). Seja lá como for, não à toa a
maioria das metáforas que encontramos para o meme são relacionadas ao
universo do “explosivo”: sua potência começa nas guerras simbólicas e nas
disputas de “mundos” subjetivos, mas suas consequências podem desembocar
efetivamente na ascensão e no declínio de regimes políticos, na crise de
imagem e capital reputacional de pessoas “públicas”, instituições e numa série
de outros conflitos. É a natureza dicotômica do meme, que versa tanto sobre as
potências emancipatórias da política quanto sobre os arsenais de disputa
simbólica. Bentes (2015) complementa: “A memética e a vida e a morte dos
memes nas redes sociais são uma boa expressão dessa potência erótica da
comunicação” (BENTES, 2015, p. 12).
Essa noção nos auxilia a compreender a própria polarização e violência
simbólica dessa discussão, onde a disputa memética está inserida, uma vez que
a falta de aprofundamento leva a compreensões díspares e destituídas de
fundamentos lógicos.
De tal forma, por mais que não seja possível precisar até que ponto os
posicionamentos “meméticos” do atual presidente e de seu núcleo político são
propositais, é inegável a habilidade de seu governo de atuar como uma
máquina de gerar memes e, cada vez mais, disputar simbolismos e significados.
Questões polêmicas e memetizáveis como o “golden shower” podem ser
utilizadas de tal forma para fortalecer a comunidade entorno do presidente,
levantando sua militância e seus simpatizantes a defendê-lo, como também de
maneira a roubar as atenções de discussões menos “meméticos” como a pauta
da reforma da previdência ou a questão das privatizações.
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Para além dessas consequências possíveis, e de tantas outras, é
importante pontuar que os memes como elementos comunicacionais de disputa
não só ressaltam a polarização política que assola o cenário brasileiro, mas
também são parte inerente desse processo. Afinal, quando um meme é lançado
na rede, ele pode ser compartilhado por aqueles que concordam com ele ou
rapidamente ressignificado por seus detratores - se tornando assim estratégia
de formação de comunidade e de disputa entre as mesmas.
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WILLY WONKA E A DEMOCRACIA: AS IRONIAS DA INTERNET

Milla Benicio19; Augusto Portugal20

Introdução
No Brasil, como em muitos países do mundo, é crescente a falta de
confiança do cidadão comum no exercício da política por meio das instituições
democráticas tradicionais. Na mesma proporção, nota-se o progressivo
investimento numa participação popular mais direta, especialmente a partir das
mídias em rede. É nesse contexto que vemos a política tomar contornos mais
individualistas, e a reconhecer elementos antes próprios da vida privada como
norteadores de seu campo de ação.
Já não é incomum, por exemplo, que o binômio sofrimento/ felicidade
componha o vocabulário de muitos projetos de governo, atrelando-se seu
19
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sucesso ou fracasso ao campo moral da ação humana, especialmente ao da
corrupção. Esse tipo de premissa liga-se ao pensamento neoliberal, que faz da
transparência seu máximo valor, defendendo a livre participação política do
mesmo modo que o faz com o livre mercado. (CHOULIARAKI, 2013, p.2)
Essa nova forma de atuação no mundo, em que a expressão das
escolhas pessoais vem resumir o campo da ação pública, subverte a noção do
liberalismo iluminista de que “a virtude deve ser cultivada por meio de
instituições seculares” (ibidem). É nesse sentido que Pierre Rosanvallon afirma
que a internet “amplia não apenas a promessa, mas também as patologias
associadas à opinião pública” (ROSANVALLON, 2008, p. 68), que dispensa, cada
vez mais, os filtros impostos pelas instâncias de mediação das instituições
democráticas.
No exercício da nova cidadania digital, parece sobrar pouco espaço para
se pensar a política como um mediador entre indivíduos pares, porém plurais.
Isto porque a internet talvez não se constitua num meio propício ao debate
político (sendo este definido como uma reflexão complexa ou uma ponderação
demorada sobre temas concernentes à coletividade, abrangendo as opiniões
dissonantes e as contradições), devido, especialmente, a certas peculiaridades
da linguagem digital.
Como diria Marshall McLuhan, em sua mais clássica teoria, “o meio é a
mensagem”, ou seja, “a ‘mensagem’ de qualquer meio ou tecnologia é a
mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz
nas coisas, humanas” (MCLUHAN, 2005, p. 21). McLuhan dá, em seu texto, o
exemplo do avião, que, ao acelerar o ritmo de transporte, dissolveu “a forma
‘ferroviária’ da cidade, da política e das associações, independentemente da
finalidade para a qual é utilizado”. (Ibidem) Poderíamos estender a reflexão do
autor à internet, que, por criar uma linguagem peculiar às demandas de seu
ambiente, também conta com sua própria gramática, ou seja, sua própria
forma de ordenar os signos.
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O meme certamente se orienta por essa gramática, que, como qualquer
outra, produz significados não apenas a partir de um enunciado, mas também
pelo seu esforço de enunciação. Não à toa, reconhecemos como meme
variados tipos de comunicação, que, embora sejam compostos por elementos
diversos, remontam a uma organização similar dos signos: a ressignificação de
um símbolo a partir da sua repetição, o descuido proposital com o texto e com
a imagem, o tom cômico, o caráter sintético.
A nova linguagem digital – que tem, ao menos, para nós, brasileiros, o
meme como seu maior emblema – tem transformado o ativismo político, por
diversos motivos: redes de comunicação, mais livres do que densas; menor
influência da ideologia no envolvimento pessoal com os movimentos sociais; a
promoção de campanhas permanentes e de amplo apelo, em que o público-alvo
é rapidamente acionado. (TILLY, 2004, p. 106).
Além desses aspectos, é importante lembrar do conceito de “bolhas de
filtros”, desenvolvido pelo ativista americano Eli Pariser: processos de
personalização promovidos por sites como Google ou Facebook, em que alguns
sinalizadores filtram o conteúdo que o usuário visualizará conforme uma
previsão do que seria de seu interesse. (PARISIER, 2014, p. 22).
A questão, para Parisier, é que essa lógica, própria do consumo, pode
não beneficiar a democracia, já que elimina o que é irrelevante ou desagradável
aos indivíduos. Além de enfraquecer nosso senso do que é público, que se
baseia, essencialmente, em questões que nos são alheias, a personalização da
internet leva o usuário a um sentimento de infalibilidade, uma vez que sua
percepção de mundo está deformada pelos filtros. (Ibidem)
Isso nos leva de volta à cada vez mais precária separação entre o público
e o privado, tão fundamental para a existência da própria política. Embora a
rede conte com possibilidades inéditas de articulação política, é importante
notar que ela torna ainda mais frágil tal cisão.
As redes sociais, por exemplo, são o ponto de encontro de identidades
fragmentadas e efêmeras, definidas e redefinidas por uma miríade de
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posicionamentos pessoais, dentre eles, o posicionamento político: a marca da
política contemporânea está na individualidade.
Talvez, por esse motivo, o desejo por participação direta na política, sem
os artifícios da representatividade, soe, algumas vezes, como a expressão de
um desejo privado, e não público: o de garantir a cada cidadão sua própria
expressão política, tendo no elemento moral o principal estímulo a essa
expressão. Assim, o isolamento das existências privadas se desfaz e refaz
mediante acontecimentos variados, geralmente a partir de temas sugeridos
pelos meios de comunicação, temas, frequentemente, expostos por meio de
escândalos e denúncias. Sabe-se que, com a internet, a criação dessas
“identidades voláteis” se dá com mais força e de forma talvez mais livre, menos
“programada”, mas com forte apelo performático.
Não há dúvidas de que a performance faça parte da política, porém, em
tempos de internet, é preciso compreender se a política performatizada na rede
representa um debate consolidado sobre um determinado universo de ideias ou
se busca apenas cumprir seu papel de inserção da esfera privada na esfera
pública. A distância entre esses dois tipos de performances pode marcar a
consolidação de um simulacro, de um debate político esvaziado de sua própria
substância.

METODOLOGIA
Para explorarmos as questões anteriormente apresentadas, utilizamos
dois expedientes metodológicos. O primeiro deles foi a revisão bibliográfica,
fundamental em qualquer pesquisa científica para que se possa erigir um
referencial teórico consistente, capaz de munir com ferramentas conceituais o
olhar que direcionamos ao objeto.
Realizamos, ainda, uma pesquisa documental a partir da fanpage do
Facebook “Willy Wonka Irônico”, que conta com 260.822 curtidas e 255.195
seguidores (FACEBOOK, 2019). A página, fundada em 15 de abril de 2012, tem
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como mote o meme homônimo, que é uma apropriação brasileira de
“Condescending Wonka”, introduzido em 2011 na web. Ambos os memes
conjugam uma imagem de Gene Wilder em A Fantástica Fábrica de Chocolate
(especialmente emblemática do sarcasmo de seu personagem, Willy Wonka),
acompanhada de algum paradoxo ou ironia, introduzido por frases como
“Conte-me mais…” ou “Fale mais sobre…”. (MUSEU DE MEMES, 2019)
A fanpage analisada posta, além de variações do meme “Willy Wonka
irônico”, fotos, vídeos e outros memes, com temática variada, embora com
posicionamentos recorrentes, como veremos a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A página “Willy Wonka Irônico” foi fundada em 2012, abordando, a partir
do meme homônimo, temas variados, tais como cotidiano, relacionamento,
música, política e religião. Neste momento, o principal investimento da fanpage
foi o de criar postagens irreverentes, com tom sarcástico, sobre assuntos
banais. Serve de exemplo o meme mais popular do ano de lançamento: “Dias
melhores virão... depois de quinta!”, com 1,7mil curtidas e 8,3 mil
compartilhamentos.
Embora a página não demonstrasse, então, inclinação política, algumas
postagens abordavam a temática, segundo a disposição anteriormente citada
de apagamento das fronteiras entre o público e o privado no exercício da
cidadania. Uma ilustração são os seguintes memes: “Então você reclama da
política, né? Conte-me mais... sendo o 1º a vender o voto.”; “Ah, então você
julga o caráter das pessoas pela roupa que elas usam... Conte-me mais sobre o
caráter do Paulo Maluf?”; “Então você se diz honesto? Conte-me aquele troco
que vc recebeu a mais na padaria e não devolveu”.
No ano de 2013, há uma queda considerável de memes do Willy Wonka
irônico, optando-se pelo compartilhamento de publicações de outras páginas,
além de fotos e vídeos. Observa-se aqui a recorrência de um discurso
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moralizante, não apenas em relação a políticos, mas também no que toca às
mulheres, chegando mesmo a postagens misóginas, tais como: “Você veste
roupa de vadia, mas quer ser valorizada? Vá para a Índia! Na Índia a vaca é
sagrada”, que teve 166 curtidas e 279 compartilhamentos.
Os memes do Wonka que versam sobre política começam a demonstrar
também uma insatisfação com o governo do PT, como em: “Deixa eu ver se eu
entendi... o governo mentiu de novo para o povo? Foram eles mesmos que
causaram

problemas

no

Bolsa

Família?”,

com

192

curtidas

e

158

compartilhamentos.
Durante as jornadas de junho, o administrador parece abandonar a ideia
inicial da página e a focar em posts com críticas ao governo, em especial, às
figuras de Lula e Dilma. A concentração das publicações sobre política dá-se no
período mais conturbado de junho e julho, uma tendência que se manterá nos
anos seguintes, durante eventos que gerem maior alarde.
Alguns seguidores da página começam a se incomodar com a sua
“guinada”. Uma usuária comenta: “A página ta chata só fala de política.” O
administrador retruca: “O Brasil afundando e ela quer dar risada...”, ao que a
moça responde: “Se não quer dar risada não crie uma página de humor”. A
maioria dos seguidores parecem também preferir as postagens cômicas, já que
aquela que atingiu maior atenção foi: “Fala umas verdades e coloca kkk no
final. Conte-me quantas vezes fez isso para a situação não ficar tensa.”, com
525 curtidas e 497 compartilhamentos.
Em 2014, mantém-se a dinâmica do ano anterior, com poucos memes do
Wonka, que se mantêm com o tom moralista anteriormente citado: “A garota
postou: ‘odeio periguetes’! Conte-me onde está o seu amor próprio!” O foco, no
entanto, deste ano, foram piadas relativas à Copa, tendo sido o post mais
popular: “Neymar vai jogar. Ele foi atendido em um hospital do SUS, por um
médico do programa Mais Médicos. Ele disse que Neymar está apenas com uma
virose. Receitou dipirona e já deu alta”, com 1,7mil curtidas e 1,3
compartilhamentos.
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Já o número de postagens políticas é menor do que o do ano anterior,
consistindo, em geral, numa crítica em relação à Copa, sediada no Brasil, e às
eleições. O meme do Willy Wonka irônico que conquistou maior número de
curtidas e compartilhamentos foi “Hoje é sexta-feira. Segundo o IBOPE, pode
ser quinta ou sábado.”, com 909 e 687, respectivamente.
Em 2015, com a perspectiva de impeachment da presidente Dilma
Rousseff, a página assumiu um posicionamento político-partidário, com
publicações contra o PT bastante agressivas. Algumas demonstravam franca
indisposição para o debate, tal como “Fique caladinho... você votou no PT.
Agora aguente sem dar um piu.” ou como uma outra que oferecia “certificado
de trouxa” para os eleitores da Dilma.
O próprio meme do Wonka parece ter sido cooptado para a disputa em
questão com “Foi você um dos que ajudou na vaquinha para pagar a multa do
Dirceu no mensalão? Conte-me como ficou sabendo que foi bloqueado 20
milhões de suas empresas. Conte-me!”, que teve apenas 34 curtidas e 7
compartilhamentos. O post mais popular do ano falava sobre política, mas não
com viés partidário: “Então quer dizer que os religiosos querem participar mais
ativamente da política? Poderiam começar por pagar impostos”, com 395
curtidas e 237 compartilhamentos.
Em 2016, o maior volume de posts deu-se no período do impeachment.
O meme Willy Wonka Irônico apareceu poucas vezes, mas com o número
expressivo de 1,9mil e curtidas 1,9mil compartilhamentos para este: “O Brasil
rejeitou em massa o PT nas urnas. Chega de falar em golpe, né?” Outro meme
do gênero foi: “Então me explica por que com o Collor foi impeachment? E com
a Dilma é golpe?”, com 419 curtidas e 209 compartilhamentos.
Neste ano, aumentou o número de comentários insatisfeitos com os
rumos da página e críticas ao posicionamento político da fanpage. Em um dos

posts, alguém comenta “Deixando de curtir”, e o administrador responde: “Não
volte”.
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Em 2017, devido, talvez, à ausência de eventos políticos mais
significantes, o site generaliza mais seus temas, com piadas, denúncias (tal
como a falta de bebedouro em um beach park), dicas de churrasco, além dos
constantes ataques ao Partido dos Trabalhadores e a seus membros. Neste
ano, o meme mais popular foi um, no formato Willy Wonka, que dizia: “Antes
da internet como você fazia para passar vergonha?”, com 154 curtidas e 81
compartilhamentos.
Em 2018, o volume de postagens volta a aumentar durante as eleições,
com críticas ao PT e agora com apoio a Bolsonaro. Antes e depois do período
eleitoral, observam-se postagens variadas (vídeos, memes, fotos, links, textos),
além de posts anti-Cuba e uma inusitada defesa do goleiro Bruno, do
Flamengo. Alguns usuários continuam a reclamar: “Distorcendo discursos e
situações. Melhor seguir com a fábrica de chocolate.” A maioria dos
insatisfeitos, contudo, parece deixar a página, já que, nas publicações mais
recentes, não há qualquer tipo de conflito em relação aos posicionamentos do
administrador.

Tabela 1: total de postagens da página
Ano

Total

Willy Wonka

Política

2012

601

399 (66 %)

212 (35%)

2013

390

17 (4,3%)

124 (31%)

2014

148

17 (11%)

47 (31%)

2015

159

5 (3,14%)

127 (79%)

2016

161

3 (1,8%)

124 (77%)

2017

61

1 (1,6%)

13 (21%)

2018

180

6 (3,3%)

153 (85%)

177

Tabela 2: postagens do meme willy wonka irônico na página
Ano

Total

Política

2012

399

12 (3%)

2013

17

1 (5,8%)

2014

17

3 (17,6%)

2015

5

3 (60%)

2016

3

2 (66%)

2017

1

0 (0%)

2018

6

4 (66%)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora seja preciso um estudo com maior aprofundamento do tema
para fazermos considerações mais complexas, é possível promover algumas
articulações entre as hipóteses formuladas a partir da pesquisa bibliográfica
com os resultados levantados pela pesquisa documental, segundo uma primeira
análise da página Willy Wonka Irônico.
A fanpage, cuja motivação inicial era o entretenimento por meio de
memes sarcásticos sobre assuntos variados, reforçou, progressivamente, nossa
hipótese de que a linguagem digital promove a participação política antes como
uma manifestação privada acerca de certos aspectos sociais, do que como um
debate público, em busca de entendimentos mais plurais.
Primeiro, por encontrarmos em elementos morais o principal estímulo à
expressão política, dependendo de eventos com maior atenção da mídia ou da
própria internet para motivar o desejo por participação. Também pela
recorrência de posts na página que resumiam a manifestação política à
vigilância em relação à corrupção – tanto na esfera pública como na privada.
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É importante ainda observar que o administrador da fanpage tratava de
temas como namoro e impeachment a partir de códigos similares, o que nos
leva de volta ao questionamento sobre quais são os requisitos fundamentais
para que uma linguagem possa constituir-se como política. O caráter sintético e
generalizador do meme contribui para a que o cidadão médio aproxime-se do
fazer político ou se afaste ainda mais?
Por fim, é de se ressaltar que a lógica da exclusão, muitas vezes,
norteadora dos próprios algoritmos, opera também no caso estudado. Da
mesma forma que os usuários descontentes optaram por deixar de seguir a
página ao compreenderem que o administrador tem um posicionamento político
diverso do seu, este demonstra de forma recorrente o desejo por livrar-se
daqueles que pensam de forma diversa.
Se o meme é uma nova forma de ingresso no exercício da democracia,
não seria esta página um caso irônico?
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A “SOLTURA DE MEMES” NA PRISÃO DE MICHEL TEMER:
HUMOR E TEMÁTICAS PREDOMINANTES
Rodolfo Marques1
Bruno Conceição2

INTRODUÇÃO
O presente trabalho traz à discussão uma análise conceitual dos memes
em eventos políticos específicos. O fato político em análise ocorreu em 21 de
março de 2019. O juiz federal Marcelo Bretas (TRF-2) decretou a prisão do expresidente Michel Temer e de mais 9 pessoas envolvidas nas investigações a
respeito das obras de construção da usina nuclear de Angra 3, no Rio de
Janeiro. A operação “Radioatividade”, que gerou a prisão de Michel Temer, foi
um desdobramento da Operação “Lava-Jato”3.

1

Professor da Universidade da Amazônia (UNAMA) e da Faculdade de Estudos Avançados do Pará
(FEAPA), Doutor em Ciência Política (UFRGS), rodolfo.smarques@gmail.com.
2
Pesquisador, Doutor em Ciência Política (UFRGS), brunopolitica@gmail.com
3
A Operação Lava Jato, iniciada em março de 2014, é uma ação da Polícia Federal do Brasil, juntamente
com o Ministério Público Federal e com Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apurando
esquemas de lavagem de dinheiro através de propinas nas duas últimas décadas no país. Informações
disponíveis em www.pf.gov.br/, acessado em 28 de março de 2019.

O ex-presidente foi preso na cidade de São Paulo onde reside após a
saída do Palácio do Planalto. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal
(MPF), o consórcio responsável pela obra da usina nuclear Angra 3 pagou
valores irregulares ao grupo liderado pelo ex-presidente.
De acordo com a decisão judicial, Temer seria o mentor e chefe de uma
organização criminosa, responsável por vários atos de corrupção – e que
justificariam as investigações e a prisão do ex-presidente. A reforma realizada
no imóvel de Maristela Temer, filha do ex-presidente, seria, segundo o MPF,
uma forma de disfarçar as propinas pagas a Michel Temer e aos demais
acusados. O valor total do montante repassado ao grupo seria de R$ 1,8 bilhão,
com a observância dos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e de corrupção
ativa4.
Contudo, o ex-presidente foi posto em liberdade rapidamente no dia 25
de março de 2019. O desembargador Antônio Ivan Athié, do Tribunal Regional
Federal da Segunda Região – TRF-2, determinou a soltura de Michel Temer,
atendendo ao pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do expresidente, considerando que a prisão preventiva não tinha justificativa legal, a
despeito dos indícios existentes contra Temer5.
Este fato político-jurídico ocorrido recentemente gerou uma profusão de
mensagens visuais na Internet, conhecidas como memes. Os memes, enquanto
fenômeno, estão ligados diretamente ao crescimento do uso da Internet e
representam conteúdos veiculados de forma rápida, praticamente instantânea,
em geral com viés humorístico (MILNER, 2013). Como origem histórica, a
literatura registra o ano de 1998, com a criação do serviço Memepool, no qual
links interessantes eram registrados por usuários (SHIFMAN, 2014). Os memes

4

Informações disponíveis no link: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/21/forca-tarefada-lava-jato-faz-operacao-para-prender-michel-temer-e-moreira-franco.ghtm, acessado em 25 de março
de 2019), acessado em 07 de abril de 2019.
5
Informações disponíveis no link https://istoe.com.br/justica-ordena-a-libertacao-do-ex-presidentemichel-temer/, acessado em 26 de março de 2019.
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passaram, a partir de então, a serem usados como mensagens espraiadas
rapidamente, também como identificação cultural6.

COMUNICAÇÃO POLÍTICA E MEMES: UM DEBATE RECENTE
A comunicação política tem aumentado a sua possibilidade de nuances
de abordagens e aumenta o seu poder de visibilidade, em especial, com o uso
cada vez mais intensificado da Internet, como, por exemplo, através da
utilização de mídias e redes sociais (LOURENÇO, 2009; MARQUES

e

CONCEIÇÃO, 2018). O estudo de fenômenos políticos a partir das ferramentas
da comunicação também vem se ampliando nesse contexto (CHAGAS, 2016;
CHAGAS, 2018; CHAGAS, FREIRE, RIOS e MAGALHÃES, 2017)). Os memes ou
sátiras visuais integram de forma direta a história político-eleitoral brasileira,
fazendo parte do marketing e da estratégia de campanha tanto para unificar
argumentos a favor de uma candidatura quanto no aspecto de descaracterizar
um candidato, um partido ou uma coligação (GOMES, 2004).
Há, predominantemente, um caráter persuasivo, de convencimento, nas
abordagens que usam os memes – além, é claro, de uma perspectiva
humorística. É preciso inserir, no presente contexto, que a literatura da
comunicação política vem buscando se aprofundar na compreensão dos memes
dentro do sentido de estratégia e da comunicação política, em especial
considerando-se a importância do humor no ambiente da internet – e no
contexto da cultura política contemporânea. Conceitualmente, os memes
políticos, mais costumeiramente usados em períodos eleitorais, são revestidos
pelo anonimato de seus criadores e se multiplicam em grande velocidade,
elevando características de determinados políticos e candidatos e criticando ou
tratando pejorativamente outros grupos partidários. Memes políticos têm o
papel de reforçar posições de cidadãos-eleitores, reforçando pontos-de-vista a

6

Informações disponíveis no link www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2012/04/o-que-e-meme.html,
acessado em 28 de março de 2019.
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partir da própria não-linearidade da difusão do conteúdo. (CHAGAS, 2016;
CHAGAS, 2018; CHAGAS, FREIRE, RIOS e MAGALHÃES, 2017).
De acordo com uma pesquisa pelo Instituto de Ciências Humanas Sociais
Aplicadas da Universidade de Campinas (UNICAMP), divulgada em 2018, o
Brasil é um dos países que mais produzem memes políticos7. Um dos marcos
cronológicos desse processo foi o pleito presidencial de 2014, com vários
elementos humorísticos que pontuaram o duelo entre Dilma Rousseff (PT) e
Aécio Neves (PSDB). Por óbvio, para Chagas (2016 e 2018) e Chagas et al
(2017), nem sempre os argumentos utilizados nos recursos virtuais residem no
humor, com a apresentação também de outros approaches persuasivos. O
humor desponta como um facilitador na difusão de conteúdos na Internet
(SHIFMAN, 2014 apud CHAGAS, FREIRE, RIOS e MAGALHÃES, 2017) e na
construção de identidades coletivas (KNOBEL e LANKSHEAR, 2007 apud
CHAGAS, FREIRE, RIOS e MAGALHÃES, 2017).
Para Chagas et al (2017), ao emergir na Internet com uma grande
velocidade de difusão, em especial em redes e mídias sociais como o

WhatsApp, o Twitter e o Facebook, o humor através dos memes se consolidou
tanto nos períodos eleitorais, como estratégica de campanha, ou em momentos
políticos mais específicos. O humor, pois, pode ressignificar a abordagem de
determinados conteúdos políticos, como o que é tratado aqui – a prisão de
Michel Temer (MDB-SP).
Os memes com abordagem política e com o viés humorístico, portanto,
ao se inserirem no contexto estratégico e de difusão rápida, mostram-se como
instrumento poderoso, em especial pelo grau de interferência nas relações
sociais. Quando um internauta compartilha o conteúdo e o multiplica pelas
mídias e redes sociais, ele dá um caráter positivo à postagem, em especial se
lhe parece interessante. Em havendo humor, tal difusão acontece em

7

Informação disponível no link: https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/uso-de-memes-nadiscussao-politica-no-brasil-tem-efeito-democratizador-aponta-pesquisa-da-unicamp.ghtml, acessado em
28 de março de 2019.
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velocidade maior e atingindo um número maior de pessoas (CHAGAS, FREIRE,
RIOS e MAGALHÃES, 2017).

METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS
Neste estágio preliminar de pesquisa, busca-se realizar uma análise
imagética de conteúdo sobre doze memes a respeito da prisão de Michel
Temer. A amostragem e tais conteúdos foram selecionados considerando-se a
sua postagem nas mídias e redes sociais no dia 21 de março de 2019, dentro
do contexto da repercussão imediata da prisão de Michel Temer e elencados
em quatro categorias de análise de conteúdo imagético. Também foi usado
como critério de seleção da amostragem a repercussão maciça em duas das
principais redes sociais analisadas – WhatsApp e Twitter. Houve várias outras
menções em outras redes, com um portfólio diversificado de memes sobre o
tema, também nos dias seguintes à prisão.
Nesse contexto, é possível depreender que a análise de conteúdo
imagético acontece a partir de um processo de avaliação das informações
visíveis, apresentadas na imagem, em conjunto com a capacidade de
imaginação acerca dessa imagem. Isto pode representar o conhecimento
intrínseco e extrínseco dessa mesma imagem (GONÇALVES, OLIVEIRA e
NEVES, 2016). A análise imagética pressupõe, também, os contextos cognitivo,
documental e da representação do conhecimento, com o entendimento das
proposições, em uma avaliação dual – com imagem e texto. (GONÇALVES,
OLIVEIRA e NEVES, 2016; STERNBERG, 2000).
Assim sendo e, dentro dos objetivos propostos no presente trabalho,
foram identificadas, nesse primeiro esforço de análise imagética, quatro
categorias de memes neste estudo de caso, a saber:
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a) Deboche

à

prisão

de

Michel

Temer

no

contexto

da

“comemoração” por parte dos opositores políticos ao expresidente

Figuras 1, 2, 3 e 4: Memes abordando, com deboche e
“comemoração”,a prisão de Temer

Fonte: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/a-internet-claro-nao-perdoou-a-prisaode-temer-confira-os-memes/, acessado em 25 de março de 2019

Observa-se que, nas figuras “1”, “2”, “3” e “4” elencadas para a presente
análise, há alusões debochadas em memes veiculados no WhatsApp e no

Twitter, com relação à comemoração da prisão por parte de opositores políticos
a Temer. Neste primeiro grupo de análise, em que predomina o deboche, com
imagens reais ou adaptações para outros contextos, há a figura “1”, em que a
ex-presidente Dilma Rousseff (2011-2014 e 2015-2016), do Partido dos
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Trabalhadores (PT), estaria fazendo um “cotoco” para Michel Temer, em uma
alusão ao fato de que Michel Temer teria liderado um “golpe” em 2016, para
assumir a Presidência da República quando do impeachment de Dilma. O gesto
obsceno poderia ser compreendido como uma forma de “vingança” posterior da
ex-presidente.
Na figura “2”, há um tweet do ex-presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha (MDB-RJ), que se encontra preso. Esta postagem faz alusão a
prisão de Temer com uma carga forte de ironia. Na figura “3”, há uma imagem
construída fazendo uma substituição da imagem e do nome do ex-presidente
Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010) em uma camisa vermelha
(cor do PT), pela imagem e nome de Michel Temer, propagando uma
campanha pela liberdade do ex-presidente. E, na figura “4”, uma foto antiga
retirada do contexto original com os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, em
que, no memes divulgado, ambos estariam rindo da prisão de Temer.
Os 4 memes acima expostos fortalecem, portanto, uma construção
imagética de humor (GONÇALVES, OLIVEIRA e NEVES, 2016; STERNBERG,
2000) e de ironizar a prisão de Michel Temer, tendo repercussão junto aos
usuários das redes e mídias sociais.

b) Memes abordando, com humor, a aparência física de Michel
Temer

Figuras 5, 6, 7 e 8: Memes abordando, com humor, a aparência física
ou flagrantes fotográficos de Michel Temer
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Fonte: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/a-internet-claro-nao-perdoou-a-prisaode-temer-confira-os-memes/, acessado em 25 de março de 2019

Detecta-se que, nas figuras “5”, “6”, “7” e “8” acima destacadas, há o
registro de referências a fotos de Michel Temer retiradas do contexto com a
inclusão de novas legendas e/ou a exploração do aspecto físico do expresidente em caráter humorístico e depreciativo. Na figura “5”, há uma alusão
à prisão de Temer com uma suposta semelhança física e de vestuário com o
personagem “Burns”, da animação “Os Simpsons”.
Na figura “6”, há uma foto de Temer retirada do contexto em que ele,
com expressão assustada, demonstra um temor por ter que tomar “banho de
sol” enquanto estivesse preso, em uma alusão ao fato de que “vampiros” não
podem

ser

expostos

à

luminosidade.

Temer

tem

a

sua

imagem

corriqueiramente associada a um vampiro após o impeachment da expresidente Dilma Rousseff. Na figura “7”, o tema de “vampirismo” de Temer é
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retomado com uma fotomontagem mostrando o policial federal Newton Ishii8,
conhecido como o “Japonês da Federal”, usando uma cruz, como um recurso
para deter Michel Temer novamente associado com a figura de um vampiro. Na
figura “8”, outra foto de contexto com a legenda “Menina, que bafo!”, fazendo
uma brincadeira com os famosos gestos de mãos do ex-presidente como se
fosse uma fofoca.

c) Memes abordando questões institucionais referentes à prisão de
Michel Temer
Figuras 9 e 10: Questões institucionais

Fonte: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/a-internet-claro-nao-perdoou-a-prisaode-temer-confira-os-memes/, acessado em 25 de março de 2019

Identifica-se que, nas figuras “9” e “10” acima exibidas, há o registro de
duas imagens que fazem menções a aspectos institucionais da prisão de Michel
Temer. Na figura “9”, brinca-se com o fato de que o Ministro Gilmar Mendes, do
Supremo Tribunal Federal, que já decidiu pelo habeas corpus e pela soltura de
vários políticos em momentos anteriores, tomaria a decisão rapidamente a
favor de Temer e, com a diferença de fuso horário com a Austrália, essa
decisão já teria efeito considerando-se o relógio daquele país. Na figura “10”,
foi resgatado um post no Twitter de Michel Temer em 2016, em que ele
elogiava a Operação Lava-Jato. A autenticidade da postagem não foi

8

O agente Newton Ishii participou de várias etapas da Operação Lava-Jato da Política Federal.
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comprovada e o conteúdo foi veiculado intensamente em grupos de WhatsApp
e também em outras redes sociais.
d) Memes abordando o machismo no contexto da prisão de Michel
Temer
Figuras 11 e 12: Machismo

Fonte: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/a-internet-claro-nao-perdoou-a-prisaode-temer-confira-os-memes/, acessado em 25 de março de 2019

Nas figuras 11 e 12, há memes veiculados, prioritariamente no

WhatsApp, com conotação machista e explorando o fato de que Marcela Temer,
de 34 anos, esposa do ex-presidente, estaria “solteira” e disponível para outros
relacionamentos, já que o marido dela estava preso. Na figura “11”, um falso
perfil de Marcela no aplicativo de relacionamentos Tinder e, na figura “12”, com
a expressão “Oi, tô na pista, hein!”, reforçam a conotação machista em relação
a ela, reforçado pelo fato de que Michel Temer tem 78 anos de idade – 44 anos
de diferença em relação à Marcela. As imagens reforçam a abordagem desses
memes do machismo em relação ao casal Michel e Marcela Temer
(GONÇALVES, OLIVEIRA e NEVES, 2016; STERNBERG, 2000).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, à guisa de conclusões, é possível identificar que os
memes da prisão do ex-presidente Michel Temer apresentaram em comum os
seguintes aspectos: 1) os posts tiverem sempre um viés negativo, seja em
relação ao funcionamento das instituições brasileiras, seja no que se refere ao
histórico político do ex-presidente ou mesmo no que tange à aparência física de
Michel Temer; 2) o humor e o deboche acabaram aparecendo em praticamente
todas as peças analisadas, reforçando uma das características dos memes no
processo de comunicação política; 3) os memes/posts tem rápida mobilização
social, em especial no aspecto político e, no caso da prisão de Michel Temer,
mostraram uma predominância de desqualificação da imagem do ex-presidente
com algumas referências pejorativas ao entorno familiar dele; e 4) Os memes,
por serem curtos e com rápida difusão, não aprofundam discussões sobre o
conteúdo político ou um debate mais programático ou crítico, mas são
estratégias para reforçar conceitos de uns ou pejorar outros.
Os objetivos preliminares deste trabalho foram atingidos, em especial no
sentido de entender os memes no contexto das estratégias de comunicação e a
análise imagética como um importante caminho para analisar os caminhos
comunicacionais contemporâneos. Na sequência, em estudos próximos, a ideia
é desenvolver outros passos metodológicos e ampliar o escopo de abordagem,
tanto considerando-se que a literatura sobre o tema está se expandindo,
quanto em relação ao uso do estudo comparado como instrumento analítico.
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MEMES E CHARGES:
APROXIMAÇÕES E DISTINÇÕES NA ESFERA DO HUMOR POLÍTICO.
Silvana Martinho1
Antonio D’Agostinho2

INTRODUÇÃO
O trabalho tem como objetivo apresentar as características gerais das
peças humorísticas Memes e Charges, suas relações com a política, suas
potências de comunicação e estabelecer parâmetros iniciais de comparação.
Alguns estudiosos olharam para os Memes em sua relação com a
circulação (Jenkins, et al., 2013) ou recepção (Miltner, 2011) no contexto da
Internet, outros, realizaram estudos a partir da análise do discurso (Ross e
1

Doutoranda e Mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP, pesquisadora NEAMP e coordenadora do
Núcleo de Pesquisa Observatório Humor e Política.
2
Mestre em Ciências Sociais pela PUC-SP, cartunista e coordenador do Núcleo de Pesquisas
Observatório Humor e Política.

Rivers, 2017; Bebić e Volarevic,2018; Martínez-Rolán e Piñeiro-Otero, 2016 e
Heiskanen, 2017). Recentemente, Chagas, et al. (2019) apresentou uma
proposta metodológica para o estudo de Memes online, em contextos políticos,
indo além da definição calcada por Dawkins (1976) que concebia Memes como
ideias e não como formas de mídia (Recuero, 2007), com isso, aproximou a
discussão entre Memes, humor e política. Entretanto, nessa aproximação, a
compreensão de humor, inspirada por Tay (2012), muitas vezes se confunde
com a comicidade, com o fazer rir, aparecendo como algo novo na política para
aumentar o capital político.
Já, o texto, aqui apresentado, pretende situar o Meme no contexto da

Sociedade do Espetáculo e na sua relação com o humor político, estabelecendo
uma distinção entre o riso e o humor; considera que as peças humorísticas
podem ou não fazer emergir o riso, mas isso não quer dizer que ele é condição
de sua realização.
Saliba (2012) define a representação humorística como a percepção do
sentimento de ruptura e contrariedade e, também, como uma forma
privilegiada de narrar a história. Consideramos que as representações
humorísticas da sociedade, da política e dos costumes são importantes
elementos na percepção dos conflitos em torno das construções de narrativas
de uma época.
De acordo com Saliba:
“no cenário contemporâneo, no qual falharam os grandes
projetos políticos de transformação global e as reviravoltas
linguísticas e subjetivistas substituíram os grandes paradigmas
das humanidades, os historiadores começaram a olhar na
direção de uma história cultural do humor, delineando um
autêntico programa de pesquisas. Manuais de trotes e de
civilidade, escritos apócrifos, livros de piadas, registros e diários
parlamentares, pinturas e coleções de anedotas, biografias de
humoristas obscuros – é todo um variado espectro de fontes
para mostrar o quanto o humor incentivou laços de

195

sociabilidade,

sublimou

agressões

ou

ressentimentos,

administrou o cinismo ou estilizou a violência. Mas também foi
a arma social e política dos impotentes, contribuindo para criar
uma cultura da divergência ativa e oculta”

As

peças

humorísticas,

primeiramente,

como

desenhos

gráficos,

acompanharam o desenvolvimento da mídia impressa, ao pensarmos nas
técnicas utilizadas e na facilidade de reprodução em série, assim como,
vivenciaram o impacto e a concorrência do rádio e da televisão. Apesar disso, o
espaço que ocupavam no jornal não diminuiu, foi apenas com o uso crescente
da fotografia e a valorização do realismo que, em um primeiro momento, o
interesse pelas charges, por exemplo, foi alterado. Entretanto, ao lado do
realismo está sua deformação, o que fez com que a caricatura se mantivesse
como uma expressão humorística e elemento de opinião dos jornais impressos
até os dias atuais, inclusive, em um contexto que assiste ao uso crescente da
digitalização.
Com o desenvolvimento das Tecnologias de Comunicação e Informação e
o advento dos Memes online, amplia-se o debate em torno das peças
humorísticas, presentes nas mídias sociais, nas práticas de interação e
compartilhamento, destacando-se pela linguagem rápida e Líquida desses
espaços. As mídias sociais potencializam a visibilidade dos Memes e das
Charges

aumentando

a

interação

e

o

compartilhamento,

tornando-se

importante, de um lado, refletir sobre o uso dos Memes nos contextos políticos
e, de outro, delimitar as aproximações e distinções entre os Memes e Charges.
Guy Debord (1997), em seu livro A sociedade do espetáculo, introduz a
discussão sobre o espetáculo, que se atualiza e ganha novos rumos de
discussão no desenvolvimento e no contexto das NTCIs. Para o autor,
sociedade e espetáculo se interpõem e, a partir de dois importantes elementos:
economia e representação, esboça os caminhos para um possível conceito de
espetáculo.
Debord (1997) define espetáculo como a principal produção da
sociedade atual, na qual a economia se desenvolve por si mesma. Ocorre a
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alienação da sociedade, fundada nas relações sociais substantivadas pela
imagem, “tudo o que era vivido diretamente tornou-se uma representação”.
(DEBORD, 1997: 32)
A percepção, por parte dos cidadãos sobre os conhecimentos, advém,
em grande medida, dos meios de comunicação de massa, assim como, o
conhecimento sobre política se apresenta de acordo com as representações
produzidas pela mídia. Com a comercialização da mídia, ela torna-se uma
política do espetáculo, em que se administra a massa despolitizada e a exclui
do processo de decisão, ocorre o uso das técnicas da mídia para legitimar
práticas políticas.
Roger-Gérard Schwartzemberg (1978) inspira-se em Debord e amplia a
discussão a respeito do espetáculo, uma vez que considera que este não se
limita à sociedade e suas relações. O espetáculo a transcende e se faz presente
na instituição do poder. O que passa a ocorrer é a produção de espetáculos
pelo próprio aparelho do Estado.
Albino Rubim (2000), ao tentar compreender como espetáculo, poder
político e política se relacionam, no contexto atual de uma sociedade
estruturada pelas Novas Tecnologias da Informação, aponta a importância e
relevância das reflexões de Debord (1967) e Schwartzemberg (1978), mas
considera, insuficiente, limitar-se a elas, uma vez que, crítico a Debord, o
espetáculo não deve ser reduzido a um determinismo econômico, pois, quando
isso ocorre, ele aprisiona o capital e nega a possibilidade de contradições
presentes no processo de produção ou de realização do espetáculo nas zonas
fronteiriças do sistema capitalista, impossibilitando um caráter libertador do
mesmo. Do ponto de vista do real e da representação, Debord (1967), segundo
Rubim (2000), dá uma valorização positiva ao real, devido à sua relação direta
com o vivido e uma valorização negativa ao espetáculo devido à sua relação
indireta com o vivido.
As limitações da análise de Debord (1967), de acordo com Rubim (2000)
correspondem a: (1) pensar a representação como se ela não fosse uma parte
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indissociável e construtora da realidade; (2) conceber representação como um
estatuto inferior ao restante do real (...); (3) supor a possibilidade de um
acesso ao real sem o recurso obrigatório e mediações. (Rubim, 2000:3) Essas
limitações não diminuem o grau de importância do autor. A questão de Debord
(1967) corresponde à cisão entre representação e realidade que vai resultar na
presença de um espetáculo autônomo, dotado da realidade real, em que o
espetáculo se apresenta como finalidade. Com relação a Schwartzemberg
(1978) que considera o espetáculo político como produto da mídia e concebe
política como afastada da encenação, Rubim (2000) afirma que política,
espetáculo e comunicação são relações anteriores ao surgimento da mídia. São
relações anteriores ao surgimento da política na Grécia antiga. O que ocorre é a
alteração da posição do espetáculo, antes como afirmação do poder, hoje como
potência que sensibiliza, constrói e legitima a política.
Albino Rubim (2000), afirma que o espetáculo não é intrínseco à
sociedade contemporânea, sua realização não resulta da visibilidade na mídia,
mas se atualiza a partir da “intervenção dos atores políticos e midiáticos, dos
campos de força, das conjunturas e das surpresas do espetáculo e da
sociedade”. (RUBIM, 2000: 07)
A política é composta por autores, práticas e instituições que vão em
conjunto representá-la e torná-la visível na sociedade, isso faz com que a
política necessite de uma dimensão estética que, em um contexto de rápido
desenvolvimento dos meios de comunicação, tem seu ambiente ampliado.
Inseridos na sociedade do espetáculo, o desafio que aparece tanto para
os Memes, quanto para as Charges, ao atravessarem assuntos relacionados a
política, está na potencialidade crítica frente à banalização e reafirmação do
comum.
A arena temporal na qual operam Memes e Charges é comum, ocorre a
apropriação de uma situação atual a partir de um repertório advindo de
relações sociais, memórias, referências históricas, geográficas e econômicas.
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No caso das charges, geralmente, atravessam, de maneira condensada e
acessível, assuntos que o público de um veículo de comunicação já tem
conhecimento ou acaba de tê-lo a partir das recentes notícias.
O Meme pode ou não ser imagético, quando o assunto é político,
geralmente, são fotos montagens de situações compartilhadas, visualmente,
por muitos, com novos diálogos que se destacam. Podem ser criados de forma
espontânea ou fabricados com objetivos de persuasão eleitoral.
Uma diferença, determinante, entre as duas peças humorísticas
corresponde a autoria e a referência ou título de artista; na Charge há uma
personificação do estilo, dos traços e da forma como se coloca uma crítica; já,
no Meme, a invisibilidade do autor é própria da forma como se utiliza na
internet, que, no anteparo do teclado e da tela, externa sentimentos e ideias.
Gombrich (1999) apresenta no ensaio “O arsenal do cartunista” seis
elementos que compõe a produção da arte da caricatura, são eles: (1) figuras
de linguagem; (2) condensação e comparação; (3) caricatura de pessoas; (4)
bestiário político; (5) metáforas naturais e (6) o poder do contraste. A partir
desses elementos, buscamos olhar para os Memes com o objetivo de
estabelecer pontos de contato e distinção.
O primeiro elemento seria o recurso da língua utilizado para agregar
significados às mensagens; quando exploradas nas charges facilitam a
abordagem das abstrações como se fossem verdades palpáveis. Presentes
também nos Memes, as figuras de linguagem são utilizadas para ironizar
determinadas práticas e costumes.
O segundo elemento corresponde a, em apenas alguns traços, expressar
uma ideia complexa própria à charge.
O terceiro, que trata da condensação de elementos em poucos traços, é
um recurso que permite a combinação de elementos distintos, potencializando
a clareza da ideia e sua velocidade de transmissão.
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O quarto elemento, o bestiário político, os símbolos de cartum ou ainda,
nas palavras do autor, os animais do zoo do cartunista, corresponde à
vinculação de alusões às estórias e/ou a determinados animais, carregando-os
de significados universalmente compreendidos. Gombrich cita “o elefante
símbolo” do Partido Republicano norte-americano, de autoria de Joseph Nast,
publicado em Harper`s Weekly, em 1874, simbolizando, pela primeira vez, o
voto republicano em massa como um elefante que está prestes a cair na
“Armadilha do Terceiro Termo” enquanto o burro na pele do leão simbolizava,
segundo o autor, os zurros do New York Herald sobre o “Cesarismo”. Pode-se
dizer que na viralização dos Memes, alguns ganham destaques para as
diferentes situações, como, por exemplo, a capa do vinil de 1966 de Chico
Buarque3 ou, ainda, os “gatinhos”.
As metáforas naturais, quinto elemento do arsenal do cartunista, são
aquelas tão difundidas que podem ser percebidas em qualquer contexto ou
época, quando, nas palavras do autor, por exemplo, olhamos para a
contraposição entre o claro e o escuro como símbolo do bem e do mal. “A

noção de luz como o símbolo visível do bem é importante em filosofia, de
Platão ao Iluminismo, como o é dentro da tradição cristã”. Não é difícil
encontrar representações que utilizem luzes para situações alegres e escuridão
para situações tristes, ou, ainda na metáfora do bem e do mal, personagens
como Deus e o Diabo.
Gombrich chamou de sexto arsenal, o Poder do contraste, o jogo com a
escala do grande e do pequeno para representar dominantes e dominados.
Os elementos que compõem a arte da caricatura, para Gombrich,
permitem mais que o domínio de uma técnica, permitem a exploração da
imaginação, da criação de interpretações e a reinvenção de personagens,
podendo levar o caricaturista a atingir seu objetivo, ampliando o olhar sobre
aquele que é caricaturado e atualizando a "dimensão mágica" da imagem, na
construção de enunciados simbólicos.
3

LP VINIL CHICO BUARQUE DE HOLLANDA VOLUME 1 1966
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diferentes em suas estruturas de comunicação, as peças humorísticas
fazem parte integrante dos elementos presentes na mídia e aparecem como um
retrato de um episódio datado, para ser lido em diálogo com um contexto,
assim como, legitimar e perpetuar certas ideias na forma de representar
determinado assunto em referência ao político. Mas, elas podem, também,
trespassar as notícias diárias quando carregam consigo códigos capazes de
influenciar e ser influenciado pelo imaginário simbólico da sociedade, podendo
iluminar, através de padrões cômicos bem fixados, o que há de mais fundo no
nosso imaginário.
O recurso à emoção, à sensibilidade, à encenação, aos ritos e rituais, aos
sentimentos, aos formatos sociais, aos espetáculos, em suma, a tudo aquilo
que, em conjunto com o debate e a argumentação racional, conformam a
política, não podem ser considerados como atributos advindos tão somente da
contemporânea espetacularização da política (Rubim, 2000: 5). Assim,
comparar as características das Charges e dos Memes, não é dizer se este ou
aquele corresponde ao humor político e reflexivo, mas sim, ampliar o debate
entre humor e política e, também, contribuir para a pesquisa em torno desses
elementos de comunicação.
Pretendemos, como continuação deste estudo, apoiado na percepção de
que quando estudamos o humor fazemos fronteiras com outros territórios,
estabelecer quais linguagens quais elementos estéticos os temas são abordados
nos Memes. Os principais territórios percebidos nas charges são: grotesco,
paródia e sátira. Apesar da paródia ser própria da produção humorística na
Internet, vide Maurício Quirino4, nossa hipótese é que, entre os Memes, o

pastiche é a linguagem principal.

4

Martinho, S.G. “ Humor e política: na dinâmica das novas tecnologias da informação e
comunicação. Dissertação de Mestrado - PUC-SP, 2010.
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“OS MARKETEIROS DO JAIR”: ANÁLISE DOS MEMES DE
BOLSONARO SOB O OLHAR POPULISTA
Tsai Yi Jing1
Beatrice Melo2

INTRODUÇÃO
A eleição presidencial de 2018 foi marcada por uma alta polarização,
disseminação de fake news e ataques entre dois campos políticos antagônicos.
O segundo turno foi disputado entre Fernando Haddad (PT-SP) e Jair Bolsonaro
(PSL-RJ), resultando na vitória do candidato do PSL - então deputado federal e
capitão da reserva do Exército -, com 55,13% dos votos válidos. Além da
radicalização das divergências políticas, que chamou atenção da imprensa
nacional e internacional3 e afetou laços de amizades e familiares4, um outro

1

Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Email: tsayijing@id.uff.com.br
2
Graduanda do curso Estudos de Mídia da Universidade Federal Fluminense. Bolsista Pibic no projeto
“A política dos memes e os memes da política”. E-mail: beatrice_melo@id.uff.br
3
Fonte: <https://exame.abril.com.br/brasil/polarizacao-na-eleicao-e-destaque-na-imprensainternacional>. Acesso em 03/04/2019.
4
Fontes: <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/10/04/eleicao-abala-grupos-deamigos-e-familias-no-what
Sapp-veja-historias-e-dicas-para-lidar-com-discordias.ghtml>. Acesso em 03/04/2019.

fato pode ser analisado com o resultado das eleições: o crescimento do
populismo no Brasil com a figura de Bolsonaro.
A vida política de Jair Bolsonaro é marcada por pronunciamentos
polêmicos. Seu posicionamento e agenda política dividem a opinião da
sociedade: enquanto uns defendem que ele não tem papas na língua e que fala
a verdade nua e crua, outros apontam os elementos discriminatórios e discurso
de ódio presentes em seus pronunciamentos. Para além das controvérsias,
podemos analisar Bolsonaro como uma figura política populista. O estilo de
comunicação de Bolsonaro tem como característica a linguagem beligerante,
abrasiva e simples, frequentemente com fortes críticas e combate aos
opositores, o Partido dos Trabalhadores (PT), comunistas, socialistas e os

establishment - os “outros”.
A campanha de Bolsonaro explorou as redes sociais como plataforma de
comunicação. Muitos pronunciamentos do candidato foram transmitidos através
de contas em Sites de Redes Sociais. A ausência do candidato em debates
televisivos5 e em atividades de rua fez com que as redes sociais tivessem
protagonismo na campanha, aumentando cada vez mais a legião de seguidores
de Bolsonaro, que se mobilizaram em apoiá-lo e atacar os grupos de oposição.
Ao longo da campanha era possível observar usuários criando e
compartilhando memes de Bolsonaro, tanto de apoio quanto de oposição ao
candidato. Esta prática virou praxe durante corridas eleitorais, alimentando o
debate - mesmo que superficial - sobre a política nas redes sociais. Os memes
políticos

marcaram

a

eleição

presidencial

de

2014

no

Brasil,

sendo

frequentemente repercutidos em portais de notícias. Esta estratégia também
passou a ser adotada por candidatos “ao buscarem desenvolver estratégias de
influência para a web, desde conteúdos criados especificamente para Twitter ou
Facebook, a robôs que, supostamente, ampliariam o alcance de suas

5

Após ser atingido por uma faca durante uma atividade da campanha em Juiz de Fora/MG, no dia 5 de
setembro de 2018, Bolsonaro não participou mais de debates televisivos alegando questões de saúde e de
segurança.
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mensagens reproduzindo-as sub-repticiamente por meio de contas falsas”
(CHAGAS et al, 2015, p. 174).
A disputa de memes ficou mais acirrada com o cenário polarizado em
2018, com dois campos políticos antagônicos disputando narrativas. Neste
trabalho, pretendemos analisar os memes de internet que circularam no Twitter
através da hashtag #BolsonaroSim com o intuito de entender como a
linguagem deste conteúdo se relaciona com o estilo de comunicação populista.
Nossa hipótese é que os memes sobre Bolsonaro refletem seu caráter populista
e favorece a imagem do político pelo fato de criar uma identificação do “povo”
em relação ao candidato. Deste modo, tais memes podem atuar dentro de uma
lógica de um “populismo 2.0”, no qual o agente populista não é o

líder

populista per se, mas atores que atuam em redes online como replicantes
dentro de uma lógica populista pré-existente.

POLÍTICA POPULISTA
Conceituar o que é populismo é uma tarefa difícil e muitos estudiosos
encontram dificuldade em fornecer uma definição clara, única e incontestável
acerca deste fenômeno. Gomes define populismo como uma política de massas
e um fenômeno vinculado à proletarização dos trabalhadores na sociedade
complexa moderna. Para ela, tais trabalhadores não adquiriram consciência e
sentimento de classe, logo, não estão organizados e participando da política
como classe (1996, p. 4). O populismo tem a tendência de aparecer

em

tempos de crises e geralmente carrega uma retórica quase revolucionária,
inclinando-se para o reformismo (ALVAREZ, DAHLGREN, 2016). Canovan
argumenta que os movimentos populistas envolvem alguma forma de revolta
contra a estrutura estabelecida de poder em nome do povo - o que pode
representar um ataque aos partidos estabelecidos.
Laclau (2011) defende a ideia de que o populismo não deve ser
vinculado a uma orientação política ou conteúdo ideológico específico, podendo
ser tanto de direita quanto de esquerda. A dificuldade de se definir de forma
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incontestável o que é populismo, Block e Negrini defendem que o populismo
apresenta alguns elementos-chaves, tais como apelo ao povo; característica
antipolítica, antielitista e antiestablishment; discurso beligerante; linguagem
simples que aproxima o líder ao público politicamente desencantado; carisma e
exploração de crises de representação democrática (2017, p.179).
Para eles, o populismo é como um estilo de comunicação na construção
de identidade e poder político por ser, primariamente, um ato de fala. Os atores
populistas utilizam formas de comunicação - palavras, sinais e imagens - para
se conectar com as pessoas (os grupos desencantados, desfavorecidos,
mencionado) e demonizar o “outro”. As pessoas seriam os grupos de
descontentes e desfavorecidos, enquanto o “outro” seria a elite de centro ou o

establishment. Os autores propõem uma estrutura crítica para identificar e
analisar o estilo de comunicação populista a partir de três características são
chaves: identidade, retórica e uso da mídia (p. 181).
A identidade é um fragmento e uma construção mutável sobre os
recursos da história, linguagem e cultura para representar um “eu” idealizado
que incorpora a “diferença e exclusão”. Para Silva (2000), a construção da
identidade é autorreferenciada se evidencia a partir da consciência da diferença
em relação ao outro. Ao afirmar uma identidade, demarca-se fronteiras para
distinguir “o que fica dentro e o que fica fora”. A identidade está sempre ligada
a uma forte separação entre "nós" e "eles". Silva afirma que essa separação e
distinção, supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam relações de
poder.
A retórica, por sua vez, usada pelos populistas envolve um discurso
adversarial, emocional, patriótico e abrasivo. É através dele que atores
populistas se conectam com “descontentes, muitas vezes através de bases,
práticas e espaços comunicativos orientados para a comunidade” (BLOCK,
NEGRINE, 2017, p. 182). O populismo - assim como toda política democrática carrega um forte apelo à emoção para engajar cidadãos. A retórica sempre é
incorporada em discursos políticos a fim de apelar ao lado emocional dos
cidadãos. “O engajamento político per se não ocorreria onde não fosse, em
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parte, impulsionado por dimensões afetivas” (DALHGREN, 2006). Para ser
difundida entre os cidadãos, a política democrática precisa ser, em grande
parte, popular.
Por fim, populistas fazem uso dos meios de comunicação para emitir
suas mensagens e se conectar ao público. Seja através do rádio, da televisão,
e, mais recentemente, das redes sociais, políticos populistas fazem uso da
mídia na articulação e representação da política, principalmente em sociedades
contemporâneas nas quais a política é midiatizada.
Com o uso de uma linguagem beligerante, direta e simples, os atores
populistas encontram uma forma de se aproximar daqueles que estão
descontentes e se projetar como a solução para os problemas postos em
questão. Os populistas afirmam que eles falam para uma “maioria silenciosa”
que, em sua visão, tiveram seus interesses e opiniões ignorados por grupos
minoritários, a elite e políticos corruptos.

POPULISMO DE BOLSONARO
O populismo apresenta um apelo ao povo unido, à nação ou ao país,
contra as partes e facções que o dividem. Um dos exemplos que observamos é
o slogan “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, utilizando na campanha
de Bolsonaro. A ideia patriótica de união do povo que coloca os interesses de
uma nação acima de tudo pode representar uma negação a partidos políticos e
“pode encorajar o apoio a uma liderança forte no qual um indivíduo carismático
está disponível para personificar os interesses da nação” (CANOVAN, 1999, p.
4).
A campanha de Bolsonaro adotou um discurso populista para se conectar
com um público descrente com a classe política e que deseja alguma mudança.
O seu posicionamento contrário ao PT, aos veículos de mídia dominantes –
como O Globo e Folha de S. Paulo – e à uma lógica sistêmica foram capazes de
apelar ao povo, que viam na figura de Bolsonaro uma solução para os que
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julgavam ser o problema do país. Deste modo, o candidato falava o que uma
maioria gostaria de ouvir – uma maioria que foi “silenciada” por políticas
voltadas a grupos minoritários.
Sua fala simplista é característica da retórica do estilo de comunicação
populista e a frase “tem que mudar isso daí”, frequentemente proferida pelo
candidato, tornou-se uma forma de piada para se referir às propostas de
governo de Bolsonaro. De um modo raso, o candidato apela aos anseios da
população por mudança e alimenta esperanças do eleitorado, estimulando-os a
depositar seu voto nele.
Bolsonaro construiu a imagem clara dos seus inimigos, a quem seu
governo iria combater. Pronunciamentos como “nossa bandeira jamais será
vermelha”6 e “o Brasil começa a se libertar do socialismo”7, ditos no dia da sua
posse, reforçam a ideia de que uma posição alinhada à esquerda seria
confrontada em sua administração.
Os

ataques

a

canais

de

comunicação

também

demarcam

um

enfrentamento de Bolsonaro. Os veículos e jornalistas que produziam materiais
com críticas à sua candidatura foram alvos de provocações por eleitores de
Bolsonaro, alegando que tais canais disseminam

fake news ou são

tendenciosas8.
OS MEMES COMO AGENTES POPULISTAS
Os memes criados dentro do contexto de notícias e da cultura política
são denominados como “LOLitics” por Tay (2014). Esta categoria geralmente
representa conteúdos de reações a um evento ou gafe cometida por uma figura
política. Independentemente se o objetivo é divertir a audiência ou protestar
6

Disponível em <https://extra.globo.com/noticias/brasil/bandeira-jamais-sera-vermelha-diz-bolsonaroem-discurso-no-palacio-do-planalto-23339528.html>. Acesso em 02/04/2019.
7
Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/em-segundo-discurso-bolsonaro-dizque-brasil-comeca-a-se-libertar-do-socialismo.shtml>. Acesso em 02/04/2019.
8
A partir de um trabalho de coleta diária de Trendings Topics no Brasil no Twitter - realizado pelo grupo
de pesquisa coLAB da Universidade Federal Fluminense (UFF) de julho de 2018 a outubro de 2018, e de
janeiro de 2019 a março de 2019 -, nos mostra que hashtags como #EstadaoFakeNews, #GloboFakeNew
e #FolhaFakeNews foram assuntos comentários em repetidos momentos para criticar a cobertura dos
veículos contra Bolsonaro.

209

por alguma causa, os memes representam uma maneira de manifestar opiniões
e disputar narrativa, além de revelar um potencial de pautar o noticiário e
comunicar críticas políticas através da cultura popular.
Cabe destacar que, embora os memes sejam conhecidos por incorporar
humor, nem todo meme explora esta caraterística. Os memes políticos, por
exemplo, nem sempre estão associados a conteúdos humorísticos. Shifman
alega que eles são para argumentar e defender determinado ponto de vista
(SHIFMAN, 2014, p. 121). Neste sentido, os memes políticos podem ser
apropriados com o intuito de disputar narrativas que acirram a polarização do
cenário político.
A partir da coleta de tweets com a hashtag #BolsonaroSim, no dia 20 de
outubro de 2018, extraímos um total de 5.307 conteúdos de mídia - entre
imagens e vídeos. Destes, selecionamos 515 memes que consistem em imagem
e legenda (image macro) e montagem com sobreposições (exploitables). É
importante destacar que, embora sejam conhecidos por incorporar humor, nem
todo meme explora essa característica.
Levando em conta as características do estilo de comunicação populista
defendido por Block e Negrini (2017), podemos perceber que os memes
compartilhados no twitaço #BolsonaroSim incorporam elementos populistas,
tais como a noção de identidade e sua diferenciação ao “outro”, e o uso do
retórica a partir da incorporação de um discurso beligerante e emocional
utilizado para se conectar e mobilizar eleitores e os descontentes com o então
cenário político.
A noção de retórica atravessa a comunicação de Bolsonaro, sendo
refletida também nos memes criados e compartilhados na internet. Seu
discurso anticorrupção, antiestabilishment, antipetista e antimídia mainstream
reforçam a imagem de outsider de Bolsonaro, dialogando com os anseios de
uma determinada parcela da população brasileira. As denúncias de corrupção
que estamparam as capas de jornais nos últimos anos levaram à sociedade o
sentimento de que alguma mudança política precisava ser feita. O argumento
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de limpar o país da corrupção foi amplamente utilizado, marcando, desta forma,
a oposição ao adversário Fernando Haddad - que representaria a continuidade
do governo PT. Podemos argumentar que o descontentamento com o cenário
político e a crescente polarização influenciaram a questão emocional e afetiva
do eleitorado no pleito de 2018, uma vez que o processo eleitoral ficou
marcado pelas brigas e amizades desfeitas devido a divergências políticas.

Quadro 1 - Memes que abordam retórica contra o PT, corrupção e o
estabilishment

A identidade nos memes analisados foi construída a partir de uma noção
de distinção ao outro. Por exemplo, o meme que diz “Sou mulher. Sou liberal.
Sou Bolsonaro” marca a diferença entre as mulheres de esquerda. A ideia de
união da população em prol dos interesses de uma nação também foi utilizada
como elemento para formação de identidade, na qual ser eleitor de Bolsonaro
representava ser patriota, marcando a diferença entre aqueles que se
posicionavam contra o candidato, logo, não estavam atuando pelo bem do país.
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Quadro 2 - memes que reforçam a identidade

As críticas à mídia tradicional e dominante também foram abordadas,
mexendo com o imaginário de um público já descrente com a manipulação das
grandes

empresas

de

comunicação.

Os

ataques

se

concentravam

principalmente aos veículos que criticaram o candidato e sua campanha. Os
apoiadores de Bolsonaro, então, logo se prontificaram para deslegitimar o
veículo,

geralmente

o

acusando

de

disseminar

notícias

falsas.

#GloboFakeNews, Fraude de S. Paulo e #EstadãoFakeNews, por exemplo,
foram algumas das mobilizações que eleitores de Bolsonaro iniciaram para
apoiar seu candidato contra os ataques midiáticos. De acordo com Canovan,
populistas “mobilizam seu eleitorado contra detentores de poder e formadores
de opiniões estabelecidos” (1999, p. 6).
Quadro 3 - memes antimídia
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Em relação ao uso da mídia, percebemos uma transição no canal
midiático adotado para se comunicar com o público. Enquanto atores populistas
adotaram o rádio e televisão como veículo de comunicação, Bolsonaro explorou
as redes sociais e, principalmente, o WhatsApp. O uso do aplicativo de troca de
mensagens pela campanha tornou-se polêmico após as denúncias de que
empresários teriam comprado pacotes de envio de mensagem em massa contra
o PT9, o que seria configurado como crime de caixa dois. Como forma de
ironizar e refutar as acusações, os eleitores de Bolsonaro compartilharam
memes nos quais alegam que os apoiadores e voluntários seriam o “caixa dois”
da campanha.

Quadro 4 - memes envolvendo piadas sobre WhatsApp

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observamos que, ao longo de sua vida pública, Bolsonaro explora os
elementos da identidade, da retórica e o uso da mídia. Em sua campanha à
Presidência, em 2018, Bolsonaro se apresentou como o candidato conservador,
militarista, antipetista, anticorrupção e contrário à estrutura vigente política,
construindo, assim, sua identidade como um político populista. Seu discurso
9

Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/empresarios-bancam-campanha-contra-o-pt-pelowhatsapp.shtml>. Acesso em 02/04/2019.

213

carrega a retórica abrasiva e patriótica, que apela ao emotivo do eleitorado de
modo a se conectar com uma população descontente. O WhatsApp foi utilizado
amplamente como canal de comunicação entre o candidato e seu público,
sendo o veículo midiático da campanha. Nestes canais, os memes de internet tanto de apoio quanto de crítica - circularam ativamente.
A coleta de memes postados com a hashtag #BolsonaroSim nos
apresentou que tais conteúdos, criados de forma supostamente orgânica por
eleitores, também incorporam características do populismo presente na figura
de Bolsonaro. Percebemos que a identidade presente nos memes refletem o
lado patriota, representando a imagem daqueles que estão unidos em prol da
construção de uma nação cujo pilares são o enfrentamento ao sistema corrupto
e ao pensamento de esquerda. Os eleitores de Bolsonaro reforçaram também a
identidade de um grupo voluntário que faz campanha de graça ao candidato,
em uma forma de negar as acusações de caixa dois envolvendo compra de
envio em massa de mensagens contra o PT via WhatsApp.
Os memes atuaram como apoio ao populismo de Bolsonaro. Ao
explorarem os elementos da identidade, retórica e o uso da mídia, os conteúdos
compartilhados nas redes sociais espelham a figura do candidato. Como
afirmam Block e Negrini, o estilo de comunicação populista incorpora afiliações
de identidade mais complexas e interação emocional entre atores populistas e
seus públicos. O populismo da campanha digital, focado nos memes de
internet, tiveram o protagonismo dos eleitores e podemos sugerir que, de certa
forma, eles assumiram a imagem populista de Bolsonaro, que interrompeu sua
campanha após ser atingido por uma facada. A campanha digital, através do
uso de redes sociais e WhatsApp, permitiu que os conteúdos criados por
usuários pudessem ser replicados por qualquer eleitor, favorecendo para que o
populismo de Bolsonaro não dependesse unicamente de sua figura como líder,
mas de um grupo de agentes que atuavam em rede com intuito de fazer
campanha e apoiar Bolsonaro.
Deste modo, podemos concluir que
procuraram refletir o aspecto

populista do

os memes sobre Bolsonaro
candidato, criando, assim, a
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identificação com o “povo”. Atuando no que chamamos neste trabalho de
“populismo 2.0”, no qual o agente populista - com o auxílio de mídias digitais
online - não se concentra apenas no líder populista, mas atores que atuam em
rede como replicantes de seu populismo.
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A LINGUAGEM MEMÉTICA: EDUCAÇÃO E O DISCURSO
SOCIALMENTE CONSTRUÍDO NAS REDES SOCIAIS
Andréa Villela Mafra da Silva1; Solange Carvalho da Cruz2;
Ricardo Henrique Wolff3; Victoria Regina Borges Tavares Melo4

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objeto de análise a linguagem memética
nas redes sociais na Internet como meios de apropriação tecnológica e de
cultura de compartilhamento de mensagens. Trazemos como exemplo
específico uma rede social na internet, especificamente, o Facebook para
problematizar como estas informações produzidas e/ou replicadas (publicações
1
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e as trocas de mensagens entre os usuários) tem promovido o surgimento de
uma nova forma de linguagem - os memes.
Utilizamos como referencial teórico e metodológico a análise crítica do
discurso formulada por Norman Fairclough (1989, 1992, 2001). Algumas das
construções conceituais para o desenvolvimento deste trabalho partem da
observação da linguagem memética do Facebook considerando a rede inteira
(ou rede total) (RECUERO, 2009). Por fim, concluímos que os memes como
discursos socialmente construídos nas redes sociais podem se constituir num
instrumento de mediação cultural e, particularmente um recurso que não deve
ser desvinculado das práticas pedagógicas nas escolas brasileiras.
Nessa

pesquisa

buscamos

compreender

algumas

das

questões

norteadoras: As tecnologias são produto de uma sociedade e, enquanto,
produções humanas vêm construindo novos processos cognitivos e, em
decorrência, promovendo novas aprendizagens? A facilidade que a tecnologia
oferece aos usuários possibilita a exploração de opções ilimitadas de
informações

permitindo

uma

ampla

diversidade

de

produção

e

de

compartilhamento de conteúdo? Nosso objetivo é compreender se a produção
de conteúdo e a cultura do compartilhamento estão alinhadas à concepção de
apropriação tecnológica como “um conceito aplicável em diferentes escalas ou
níveis de análise (tecnologia-indivíduo, tecnologia-grupo, tecnologia-instituição,
tecnologia-cultura nacional)” (BUZATO, 2010, p. 288).
Justificamos em primeira mão que diante destas possibilidades de acesso
à informação na internet, importa identificarmos como estas informações
produzidas e/ou replicadas tem promovido o surgimento de uma nova forma de
linguagem – os memes. As limitações desse estudo referem-se à complexidade
e volume de informações disponíveis nas redes sociais a serem filtradas e,
posteriormente, analisadas.
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METODOLOGIA
Considerando os estudos sobre os memes nas redes sociais na Internet
desenvolvidos por autores como Blackmore (1999), Dennet (1990), Recuero
(2006, 2009), Schifman (2014) a proposta desse estudo é problematizar se os
memes podem se constituir num instrumento de mediação cultural e como um
recurso que não deve ser desvinculado das práticas educativas nas escolas
brasileiras. Importa mencionar que ao optarmos pelo Facebook limitamos o

corpus de análise a apenas uma rede social. Como já comentamos, a
metodologia utilizada neste texto está fundamentada na análise crítica do
discurso formulada por Norman Fairclough (1989, 1992, 2001).
Norman

Fairclough,

linguista

britânico,

é

professor

Emérito

da

Universidade de Lancaster na Grã-Bretanha. Fairclough é reconhecido pela sua
significativa contribuição ao estabelecer um quadro metodológico que permite
investigar a relação entre o discurso e a mudança social. A teoria de Fairclough
se propõe a analisar o papel da linguagem e outros elementos semióticos, tais
como imagens, na reprodução das práticas sociais e das ideologias.
Justificamos a opção pelo estudo dos memes por considerarmos uma das
principais formas de expressão utilizada em larga escala nas redes sociais. O
objetivo é caracterizar a linguagem memética, tendo em conta seu discurso
próprio capaz de mobilizar grandes grupos no compartilhamento das
informações. A abordagem faircloughiana propõe não só analisar os processos
de produção e de interpretação de textos, mas, especificamente, investigar as
relações entre estes e suas condições imediatas do contexto ou de contextos
mais remotos. É esta perspectiva faircloughiana do discurso, que assinala que é
a “[...] prática social como algo que as pessoas produzem ativamente e a que
atribuem sentido com base em procedimentos de senso-comum partilhados”
(FAIRCLOUGH, 1992, p. 72).
A Análise Crítica do Discurso se preocupa, especialmente, com as
mudanças radicais na vida social contemporânea e com as práticas de produção
de linguagem, dentro das quais a vida social é produzida, seja esta econômica,
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política ou cultural. Toda prática de produção de linguagem inclui os seguintes
elementos: (a) a atividade produtiva; (b) os meios de produção; (c) as relações
sociais; (d) as identidades sociais; (e) os valores culturais; dentre outros
(FAIRCLOUGH, 1989).
Nesse sentido, a linguagem memética enquanto discurso, pressupõe não
só analisar textos e processos de produção e de interpretação, mas também
analisar as relações entre estes (textos) e as condições das estruturas sociais.
Para o autor, o discurso é resultado das relações entre diferentes modos de
construção de significado, que podem ser de diferentes gêneros (notícias,
entrevista para um emprego, relatórios, anúncios na televisão ou na internet),
de diferentes discursos (por exemplo, o discurso sobre a pobreza dependerá do
contexto social em que está sendo construído); e diferentes estilos (formal ou
informal, público ou não-público) (FAIRCLOUGH, 1992).
Na análise faircloughiana, as práticas discursivas produzem efeitos na
sociedade pelo imbricamento entre discurso, formas de poder e ideologia.
Assim, a análise crítica do discurso pode revelar tal imbricamento que, por
vezes, naturalizam-se como senso comum. Estas primeiras aproximações
remetem

as

características

dos

conteúdos

dos

memes.

Cada

meme

compartilhado leva consigo a apropriação de cada autor promovendo a criação
de outras versões do mesmo meme. Isto é, o meme pode ser considerado
como uma dimensão do discurso que pode representar, constituir, posicionar e
construir

os

indivíduos

de

diversas

maneiras,

como

sujeitos

sociais

(FAIRCLOUGH, 1989, 1992, 2001).
As práticas discursivas revelam tendências específicas, e algumas vezes
contraditórias, na relação entre linguagem, discurso e poder (FAIRCLOUGH,
2001). Em última análise, os discursos dos memes se combinam ou se
modificam em condições sociais produzindo um novo discurso. Sobre a
linguagem memética, compreendemos que os processos de dominação
ideológica produzem efeitos no discurso socialmente construído que, por sua
vez, revelam três diferentes processos: o de identificação (estilos), o de
representação (discurso) e o de ação (gênero) (FAIRCLOUGH, 2001).
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Se na análise faircloughiana o discurso está imbricado nas relações
sociais, do mesmo modo os memes nas redes sociais para além de estarem
imbricados nas relações sociais possibilitam o compartilhamento de informações
através de imagens dotadas de mensagens específicas representadas por uma
legenda. Na seção, a seguir, abordaremos às questões relativas ao referencial
teórico utilizando a análise crítica do discurso formulada por Norman Fairclough
(1989, 1992, 2001) para problematizar a temática em questão.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
As principais ideias de McLuhan versam sobre as mudanças introduzidas
na sociedade à invenção das mídias. McLuhan (1977) compreende três grandes
períodos tendo em conta a tecnologia: civilização da oralidade; civilização da
imprensa e a civilização da eletricidade. É na obra A galáxia de Gutenberg,
publicada em 1977, que McLuhan assinala que a ruptura da tipografia móvel na
sociedade ocidental, inaugura a modernidade. Para o autor canadense, os
fatores socioeconômicos, culturais e políticos possuem importância secundária
frente ao determinismo tecnológico.
A expressão “o meio é a mensagem” defendida por Marshall McLuhan
refere-se ao efeito do meio sobre o conteúdo, isto é, o autor atribui importância
ao canal de transmissão que veicula a mensagem. Para o autor, a mensagem
de qualquer meio ou tecnologia requer mudança de ritmo na vida humana
(MCLUHAN, 1969). Nesse sentido, as tecnologias constituem-se como meios de
apropriação tecnológica e de cultura de compartilhamento de mensagens, pelas
quais os indivíduos através de mecanismos diferenciados de compreensão
apropriam-se dos conteúdos. As redes sociais como páginas de divulgação de
produtos e serviços, comunidades com interesses afins e perfis de usuários que,
necessariamente, não precisam compartilhar ideias e objetivos comuns são
ambientes virtuais que promovem interação entre os usuários com acesso em
qualquer local do planeta e a qualquer horário.
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Operam como redes sociais/profissionais o Facebook, Twitter, Instagram,
Google+, Youtube, MySpace, Badoo, Snapchat, Linkedin, dentre outras. Nestas
redes, os usuários têm a possibilidade de emitir opiniões sobre os conteúdos
publicados de forma a interagir ativamente com o emissor da mensagem.
Redes sociais são como sistemas web onde o usuário cria um perfil, público ou
semi público, cria e mantém uma lista de conexões com outros usuários do
mesmo sistema e visualiza as suas conexões e dos seus contatos (BOYD,
ELLISON, 2007).
As facilidades que a tecnologia oferecem aos usuários possibilitam a
exploração de opções ilimitadas de informações permitindo uma ampla
diversidade de produção e de compartilhamento de conteúdo. O surgimento de
uma nova forma de linguagem - os memes - parece ter origem no campo da
biologia evolucionista especificamente, com biólogo Richard Dawkins que, em
seu livro O Gene Egoísta, publicado em 1976, apresenta concepções darwinistas
no que se refere ao processo de divulgação de conhecimentos e suas possíveis
repercussões.
Os

memes

nas

redes

sociais

como

um

conteúdo

online,

replicado/viralizado inúmeras vezes, sem que a autoria seja identificada, podem
ser exemplificados nas figuras a seguir:
Figura 1- Facebook / Universidade Federal dos Memes

Fonte: https://goo.gl/Lt5tC1 Acesso em 14 mar. 2019
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Figura 2- Facebook / Universidade Federal dos Memes

Fonte: https://goo.gl/cFNpXk Acesso em 14 mar. 2019

Figura 3- Facebook / Graduação da Depressão

Fonte: https://goo.gl/Jt6kvP Acesso em 14 mar. 2019.
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É importante destacar que os exemplos acima descritos são amostras
que possivelmente podem não representar a linguagem memética de uma rede
inteira, como o Facebook. Os memes possuem discurso próprio capazes de
mobilizar grandes grupos nas redes sociais que, por sua vez, disseminam
informação e são capazes de influenciar comportamentos. O sucesso de um
meme na rede é determinado pelo

conteúdo e o apelo por ele produzido; a maneira com a qual ele
se relaciona com uma rede de outros memes já aceitos pelos
indivíduos e pelo grupo; e a capacidade do meme de se
relacionar com o ambiente externo em que vivem as pessoas
que entram em contato com ele (FONTANELLA, 2007, p. 05).

O termo meme como significando uma unidade de transmissão da
informação se propaga de cérebro para cérebro por meio de um processo que
pode ser chamado, em sentido amplo, de imitação (DAWKINS, 1976). No
ambiente virtual, os memes são considerados piadas ou comportamentos que
replicam-se, indiscriminadamente, sem a indicação de autoria, mas com
desdobramentos e expansão ilimitada no campo da cultura digital.
Reportando-me à biologia evolucionista de Richard Dawkins (1976) os
memes e seus replicadores nas redes sociais estão fundamentados em três
características: (i) mutação – quando o meme é alterado na medida em que é
replicado pelos usuários da rede social; (ii) seleção natural – nem todos os
memes permanecem ativos na rede e nem todos são viralizados; (iii)
hereditariedade – um meme como variação e/ou combinação do original.
No Facebook - rede social criada em 2004 por Mark Zuckerberg, Eduardo

Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes - há várias páginas destinadas a
produzir e compartilhar memes. Os criadores do Facebook, ambos estudantes
da Universidade de Harvard, localizada nos Estados Unidos da América do
Norte, inicialmente, limitaram o uso do site aos estudantes de Harvard. Em
poucos meses, a rede foi expandida para outras faculdades na área de Boston,
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da Ivy League e da Universidade de Stanford. Originalmente intitulado de

Facemash, a rede social Facebook em 2012 já havia atingido a marca de um
bilhão de usuários ativos. Para se cadastrar no site é necessário declarar idade
superior a 13 anos. Considerada a rede social mais popular do mundo com
quase dois bilhões de usuários possui manual com instruções sobre os tipos de
postagens permitidos e as censuradas como discurso de homofobia, terrorismo,
pornografia, automutilação, entre outros temas polêmicos.
As páginas no Facebook atendem diversas opções de categorias e
subcategorias: (a) negócio local ou lugar; (b) empresa, organização ou
instituição; (c) marca ou produto; (d) artista, banda ou figura pública; (e)
entretenimento; (f) causa ou comunidade. Facebook considerado um replicador
onde seus usuários criam frases, imagens, vídeos e piadas que se disseminam
rapidamente pela rede é dotado de botões que expressam reações emocionais
diversas. De fato, o número de usuários do Facebook é crescente e tem
expandido a produção de conteúdo e o fluxo de informações.
A dimensão de interatividade entre os usuários é, provavelmente,
potencializada pela ligação rápida à internet. As redes sem fio e seus recursos a
elas associados, como correio eletrônico, redes 4G, websites e todas as
ferramentas de comunicação como os blogs, por exemplo, anunciam a
reconfiguração dos processos comunicacionais sociais graças à acessibilidade.
Sobre a acessibilidade e sua relação com a distribuição do conteúdo em
rede tomo como exemplo o caso mais recente anunciado por Mark Zuckerberg,
em seu perfil no Facebook. Esta notícia foi visualizada por 1.4 milhões de
usuários da rede com o título: O Facebook, em parceria com a Bharti Airtel,

empresa de telecomunicações indiana, disponibilizará 20.000 hotspots wifi,
em locais rurais da Índia.
A notícia trata do acesso de milhões de indianos à internet com
acessibilidade a baixo custo5.

5

Cf: < https://goo.gl/JLStFT> Acesso em 14 mar. 2019.
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Os 20.000 hotspots wifi são as redes sem fio postas em locais
geralmente públicos, como shoppings, bares, hotéis, restaurantes, aeroportos.
Assim, basicamente, os usuários poderão utilizar a internet sem a necessidade
de fios ou cabos. A repercussão imediata das informações com a transmissão
de dados em alta velocidade facilita o acesso da população aos conteúdos.
Nos dias atuais, as possibilidades de ampliação da informação e
comunicação nas redes sociais, sem controle da emissão, são favoráveis a
qualquer tipo de manifestação política. Onipresentes, as redes sociais também
chamadas de comunidades virtuais (LEMOS, LÉVY, 2010) permitem atividades
de colaboração e interatividade, especificamente, no bojo do debate político
filtrando, organizando e redistribuindo a informação.
A facilidade de emissão de conteúdo é um dos “instrumentos
fundamentais das mídia-ativistas para transformações sociais e políticas”
(LEMOS, LÉVY, 2010, p. 27). Apoiados na análise crítica do discurso, em que a
linguagem das redes sociais como lócus de relações culturais e sociais
produzem um contexto de situação, consideramos a linguagem como prática
social

e não como atividade puramente individual ou reflexo de
variáveis situacionais. Isso tem várias implicações. Primeiro,
implica ser o discurso um modo de ação, uma forma em que as
pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os
outros, como também um modo de representação. [...]
Segundo, implica uma relação dialética entre o discurso e a
estrutura social, existindo mais geralmente tal relação entre a
prática social e a estrutura social: a última é tanto uma
condição como um efeito da primeira. Por outro lado, o discurso
é moldado e restringido pela estrutura social no sentido mais
amplo e em todos os níveis: pela classe e por outras relações
sociais em um nível societário, pelas relações específicas em
instituições particulares, como o direito ou a educação, por
sistemas de classificação, por várias normas e convenções,
tanto de natureza discursiva como não-discursiva, e assim por
diante (FAIRCLOUGH, 2001, p. 90-91).
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Fairclough (1992; 2001) destaca três dimensões para análise do discurso
midiático: (a) estrutura textual e os elementos interpessoais presentes

no

texto; (b) prática discursiva; (c) prática social, principalmente, no que refere-se
às relações entre discurso, poder e ideologia.
Como observa Fairclough (2001, p. 137) o discurso contribui “para o
processo de mudança social em que as identidades sociais ou os ‘eus’
associados

a

domínios

e

instituições

específicas

são

redefinidos

e

reconstruídos”.
De modo geral, o discurso político no contexto específico do Facebook
tem

sido

marcado

por

embates

polarizados

e

com

argumentos,

frequentemente, frágeis. Usualmente, os tratamentos entre os usuários

da

rede são marcados por expressões como “coxinha”, “petralha” para diferenciar
designações do campo político da direita ou esquerda. No Facebook toda
página tem um campo para a descrição de sua proposta, avaliações, fotos,
curtidas, vídeos, publicações e eventos. Outra característica é informar o
número de pessoas que curtem a página e o número de pessoas que seguem a
página. A interatividade na rede possibilita que os usuários expressem suas
opiniões sobre todos os acontecimentos divulgados pela lista de amigos ou
quando o fato é divulgado de forma pública.
Todas as publicações no Facebook são passíveis de controle, no sentido
de que os interesses relacionados às atividades, músicas, programas de TV,
filmes e livros favoritos podem ser levados em conta na seleção a quem se
destina a informação. As publicações podem ser encaminhadas a todos os
amigos ou aos amigos selecionados (excetuando alguns), amigos específicos,
ao público ou somente o usuário que publicou a informação poderá visualizá-la.
A capacidade de “viralizar” (ação de compartilhar rapidamente) a informação
em tempo real pode influenciar a opinião pública sobre notícias do campo
político e sobre acontecimentos de toda ordem. Outro recurso no Facebook é a
criação de eventos que podem ser compartilhados com os usuários. Os eventos,
falsos ou verdadeiros, possuem descrição de local, data e horário em que vão
ocorrer.
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Ao nosso ver, os memes sob forma de textos e imagens na seção de
comentários têm como objetivo o entretenimento e a troca de ideias.
Outrossim, é interessante apontar a afirmação de Mulkay (1988) sobre o modo
humorístico de compartilhar ideias. Segundo o autor a troca de ideias é
caracterizada por incongruência, paradoxo e ambiguidade. Outra característica
no compartilhamento das informações na rede social Facebook é a possibilidade
de cada usuário produzir a sua própria versão da notícia.
No campo da Educação, um dos aspectos da linguagem memética
remete as relações na escola, mais especificamente, como um novo gênero
textual da era digital a ser considerado no processo de ensino e aprendizagem.
A introdução de meios tecnológicos na escola quer pela ampla utilização dos
recursos audiovisuais bem como pelo surgimento de novos gêneros textuais da
era digital pode servir a duas situações diametralmente opostas. Por um lado,
transmite um conhecimento não científico, por vezes dissociado da realidade
sociocultural e política, favorecendo procedimentos de ensino distantes do
ensino formal da língua materna. Isto é, um meio auxiliar no processo de
ensino e aprendizagem de discutível eficácia. Por outro lado, promove a
utilização das tecnologias da informação e da comunicação, possibilitando o
desenvolvimento de atividades que assegurem, de maneira articulada,
ludicidade e criatividade, ao considerar as diversas abordagens metodológicas
da linguagem memética na escola.

CONCLUSÕES
Temos uma aproximação considerável com o campo de estudos que
investigam as relações entre as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC) e a Educação por integramos o quadro de pesquisadores do grupo de
pesquisa FORPROTEC/CNPq que, atualmente, se reúne semanalmente no
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ).
Os estudos do grupo versam sobre as temáticas relacionadas ao trabalho
docente, educação e políticas de formação de professores. Nessa medida, para

227

respondermos as questões norteadoras desse trabalho entendemos que as
tecnologias são produto de uma sociedade e, enquanto, produções humanas
vêm construindo novos processos cognitivos. Dentre esses processos,
ressaltamos a linguagem memética nas redes sociais que podem promover
novas aprendizagens e, ademais, não devem ser desconsideradas nos
processos pedagógicos escolares.
Na condição de pesquisadores do campo, nossa intenção é analisar as
condições em que têm sido utilizadas as tecnologias para identificar o modo
pelo qual os usuários acessam as informações e dela fazem uso, com a ampla
diversidade de produção e de compartilhamento de conteúdo.
Ao

analisarmos

as

redes

sociais,

particularmente,

o

Facebook,

entendemos que nos processo pedagógicos escolares é de fundamental
importância promover uma aprendizagem autônoma com planejamento,
objetivos, metodologia e avaliação pautadas em ações voltadas para a melhoria
da qualidade do ensino. Entretanto, em termos operacionais, constatamos que
há um hiato significativo entre a adoção das tecnologias nas escolas e a
utilização destes recursos pelos professores.
Por um lado, há o estímulo à adoção da tecnologia nos processos
pedagógicos e, por outro lado, contraditoriamente, nem sempre há formação
docente adequada e condições de infraestrutura nas escolas que possibilitem o
uso das TIC. Desse modo, se a produção de conteúdo e a cultura do
compartilhamento estão alinhadas à concepção de apropriação tecnológica
como

um

conceito

aplicável

a

tecnologia-indivíduo,

tecnologia-grupo,

tecnologia-instituição, tecnologia-cultura nacional (BUZATO, 2010, p. 288), nos
dias atuais, as possibilidades de ampliação da informação e comunicação nas
redes sociais, sem controle da emissão, são favoráveis a qualquer tipo de
manifestação individual ou coletiva.
De

fato,

nesse

contexto

de

multiplicadores

de

cultura

digital,

independente de fronteiras geográficas, língua ou orientação política surgem
novas produções textuais, sonoras e imagéticas chamados de memes. A
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linguagem memética pode ressignificar o processo de ensino e aprendizagem a
partir da facilidade de emissão de conteúdo como um dos “instrumentos
fundamentais dos mídia-ativistas para transformações sociais e políticas”
(LEMOS, LÉVY, 2010, p. 27).
Onipresentes, as redes sociais também chamadas de comunidades
virtuais (LEMOS, LÉVY, 2010) permitem atividades de colaboração e
interatividade,

especificamente,

no

bojo

do

debate

político

filtrando,

organizando e redistribuindo a informação.
Ainda que os memes sejam dotados de conteúdo informal, polarizados e
com argumentos, frequentemente, frágeis considero importante a continuidade
de pesquisas que abordem o tema. Em se tratando do contexto da didática,
formação de professores e das práticas de ensino a linguagem memética pode
se constituir num importante instrumento de mediação cultural. Finalmente,
como particularidade a apropriação da linguagem memética mediada pelas
interações no ciberespaço podem modificar as práticas pedagógicas na escola
desde que o professor esteja preparado para integrar o uso das tecnologias às
perspectivas curriculares de forma crítica, reflexiva e autônoma.
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FORMAÇÃO COM PROFESSORES POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE
ATIVIDADES-MATEMÁTICAS-COM-MEMES
Andréia Luisa Friske1
Maurício Rosa2

INTRODUÇÃO
As redes sociais viabilizadas pela expansão da internet e o uso massivo
de dispositivos móveis, como smartphones, estão modificando drasticamente a
comunicação e socialização entre pessoas, transpassando fronteiras e tomando
proporções globais. Assim, as experiências vivenciadas em restaurantes ou em
viagens para lugares novos são transmitidas por meio de fotos para milhares de
pessoas que, por sua vez, interagem com essa postagem por meio de curtidas
e comentários. Dessa forma, essa comunicação, que agora é mediada não só
pelo computador, amplificou a capacidade de conexão, conectando não apenas
recursos digitais, mas, pessoas (RECUERO, 2009).
1
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Nesse contexto da internet, podemos dizer que os adolescentes e jovens
são os principais consumidores das redes sociais e, por esse motivo,
influenciam na demanda de diversos setores econômicos, mas, além disso,
produzem conteúdos que representam os seus interesses e aptidões. Entre
essas produções estão os memes (CORRÊA; VENANCIO, 2017). De forma
básica podemos definir um meme como sendo uma imagem ou vídeo que
viraliza3 nas redes sociais, como o WhatsApp, Facebook ou Instagram.
Não obstante, nos remetendo ao campo da educação, conforme
Maltempi (2008, p. 60), não há “[...] dúvidas de que as tecnologias ampliam as
possibilidades de se ensinar e aprender, oferecendo novas e variadas formas
para que esses processos ocorram [...]”. Nesse sentido, pensamos em como
professores podem trabalhar com memes? Como o desenvolvimento de
atividades-com-memes pode impactar de alguma forma a aula? Esses
questionamentos nos levam a refletir sobre a formação com professores. Desse
modo, pensamos na concepção de Cyberformação que nos remete a duas
ideias principais: a primeira é relativa a aspectos do trabalho com Tecnologias
Digitais que corresponde ao “Cyber” e a segunda remete a própria “formação”
com professores, a qual compreende o uso de ambientes cibernéticos como
fator proeminente dessa formação (VANINI et al., 2013).
Pensando no ensino e na aprendizagem de matemática vemos que
existem trabalhos envolvendo memes e o olhar crítico do aluno, como Benoit
(2018) que trabalha a ideia de memes matemáticos positivos, neutros e
negativos, bem como trabalhos que se caracterizam pela construção de memes,
como Felcher e Folmer (2018) que trabalham a construção de memes
matemáticos com expressões numéricas. Assim, percebemos que precisávamos
realizar uma pesquisa englobando a construção de memes matemáticos e a
formação com professores. Então, elaboramos o curso de extensão “A fim de
memetizar? Construindo atividades-matemáticas-com-memes” que possui como
público alvo professores que ensinam matemática na região de Porto Alegre,
Rio Grande do Sul, e que está sendo desenvolvido nesse primeiro semestre de
3

Tornar algo viral; fazer com que algo seja compartilhado por um grande número de pessoas.
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2019. Assim, esse artigo apresenta uma explanação da proposta do curso de
extensão, suas bases teóricas e faz com que reflitamos sobre as atividades que
serão abordadas e de que forma elas podem contribuir com a Educação
Matemática.

DISCUTINDO CYBERFORMAÇÃO COM MEMES
Richard Dawkins, em 1976, “[...] propôs o termo meme como uma
abordagem Darwiniana, centrada em genes para a evolução cultural, definindoa como ‘a unidade de transmissão cultural’” (DÍAZ, 2013, p. 83). Ao longo dos
anos alguns autores propuseram diferentes definições para esse mesmo termo,
nesse sentido, Díaz (2013) realizou um levantamento das diferentes definições
e visões sobre o meme para, então, propor sua definição de meme de internet.
Desse modo,
[...] um meme da internet é uma unidade de informação (ideia,
conceito ou crença), que se reproduz pela transmissão via
Internet (e-mail, chat, fórum, redes sociais, etc.) na forma de
um hiperlink, vídeo, imagem ou frase. Pode ser passado como
uma cópia exata ou pode mudar e evoluir. (DÍAZ, 2013, p. 97,
tradução nossa)

Apesar do termo meme de internet ser definido de diferentes formas
dependendo do autor, podemos dizer que o estudo dos memes está
relacionado diretamente à propagação das informações e do tipo de ideia que
consegue sobreviver na rede (RECUERO, 2009). Assim, conforme Chagas e
Toth (2016), os memes não são simplesmente algo que se reproduz por meio
de uma mídia, isto é, eles podem ser encarados como uma mídia.
Desse modo, como professores, poderíamos pensar “[...] numa formação
continuada que trabalhe as tecnologias de modo a auxiliar o professor a
incorporá-las em sua prática segundo seu contexto e conteúdos específicos”
(MALTEMPI, 2008, p. 64). No entanto, na concepção da Cyberformação, as
Tecnologias Digitais são trabalhadas com o propósito de potencializar as
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práticas pedagógicas, pois, “[...] as mídias digitais, no processo educacional,
são entendidas como meios para a produção do conhecimento. Não como
materialidade do processo, mas como partícipes do processo, ou mesmo,
tornando-se o processo” (ROSA, 2018, p. 6). Dessa forma, entendemos
[...] a Cyberformação como uma formação que envolve o uso
de recursos tecnológicos didáticos, mas não como uma
‘formação ideal’ e nem como sendo uma formação ‘melhor’ ou
‘pior’ que outras, mas como uma concepção diferenciada e que
possa abrir horizontes pedagógicos pelos quais seja possível
desenvolver atividades educacionais, produzindo conhecimento
matemático em sintonia com o mundo. (VANINI et al., 2013, p.
161)

Dessa maneira, podemos pensar que nunca estaremos cyberformados,
pois quando pensamos que aprendemos tudo sobre determinado recurso
tecnológico vemos que já foi lançado uma nova atualização ou criado tantos
outros recursos diferentes. Isto é, nossa formação ocorre de forma contínua e
nunca cessa. Nessa perspectiva, Rosa (2015, p.77, grifo do autor) denomina
como Cyberformação com professores de matemática “[...] a formação vista
sob a dimensão específica (matemática), pedagógica e tecnológica que assume
[...] [o trabalho com TD], particularmente, o ciberespaço em ambiente de EaD,
sob a perspectiva do ser-com, pensar-com e saber-fazer-com-TD”. Isso nos faz
pensar, como se daria a Cyberformação com memes da internet? O que esse
trabalho com memes traria à formação de educadores matemáticos?
Nesse sentido, Zubler, Ayres e Souza (2017) realizaram um minicurso
intitulado #memesnaescola com o intuito de refletir sobre o trabalho com
multiletramentos utilizando a criação de memes como possível prática
pedagógica. O minicurso, com duração de quatro horas, ocorreu em três
edições distintas e, dessa forma, foi ofertado para diferentes públicos:
acadêmicos dos cursos de Letras e Pedagogia, professores e alunos da
Educação Básica.
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Inicialmente discutiu-se a definição de multiletramento, o histórico da
criação de memes, suas principais características e foram apresentadas
algumas propostas envolvendo memes e educação. Então, propuseram a
criação de memes, sendo que os participantes poderiam abordar as temáticas
de forma livre. Após a construção, os memes criados (Figura 1) foram
apresentados e compartilhados no Facebook e WhatsApp.
Figura 1: Memes produzidos pelos participantes do minicurso

Fonte: Zubler, Ayres e Souza (2017, p. 8)

No nosso caso, desenvolver memes matemáticos e atividadesmatemáticas-com-memes, de forma a expressar/descrever ideias matemáticas
por meio desses; refletir/discutir com os professores as dimensões matemática,
pedagógica e tecnológica desse processo; executar a postagem desses memes
em diversas redes sociais e desenvolver as atividades em sala de aula,
depurando-as de forma compartilhada, são algumas tarefas que almejamos
realizar.
Souza (2019), por sua vez, realizou uma sequência didática com alunos
do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola pública da rede estadual de
Belo Horizonte, Minas Gerais, com o intuito de articular os componentes
curriculares de História e Língua Portuguesa. Foi proposto que os alunos
realizassem uma pesquisa sobre a crise política brasileira e, então, debatessem
sobre as pesquisas realizadas, assim, “[...] o acontecimento histórico serviu
como instrumento para se questionar o presente, promovendo uma
participação crítica dos estudantes durante as discussões” (SOUZA, 2019, p.
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204). Foram discutidos com os alunos os elementos constitutivos de um meme,
para então propor a criação de memes que reunissem noções e ensinamentos
sobre as discussões realizadas. Assim, com os memes produzidos (Figura 2) foi
realizada uma exposição para os alunos apreciarem e questionarem as
produções dos colegas.
Figura 2: Meme produzido por um dos grupos de alunos

Fonte: Souza (2019, p. 206)

Felcher e Folmer (2018) realizaram uma atividade envolvendo memes e
matemática com alunos de duas turmas de sexto ano de uma escola municipal
de Canguçu, Rio Grande do Sul. Nesta atividade, houve a aplicação de um
questionário, a discussão do conceito de meme, suas possíveis classificações e
sua relação com a matemática. Após essas discussões, foi proposto que os
alunos construíssem seus próprios memes matemáticos (Figura 3), sendo que
estes deveriam ter relação com expressões numéricas. Os alunos fizeram uma
exposição com todos os memes desenvolvidos e postaram os memes no
Facebook.
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Figura 3: Memes matemáticos criados pelos alunos

Fonte: Felcher e Folmer (2018, p. 8)

Nesse contexto, refletimos sobre a integração dos memes ao ensino e à
aprendizagem de matemática com as Tecnologias Digitais, de modo a
questionarmos os possíveis caminhos para isso. Nesse ínterim, colocamos a
figura do professor como fator proeminente aos processos e assim, nos
indagamos no que o trabalho com memes pode favorecer ou não a própria
formação do professor, por nós pensada, com o professor. Nessa perspectiva,
para tentar responder essas indagações elaboramos o curso de extensão “A fim
de memetizar? Construindo atividades-matemáticas-com-memes” que tem
como público alvo professores que ensinam matemática na região de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul. Este curso está sendo desenvolvido no decorrer do
primeiro semestre de 2019 e está sendo utilizado para a produção de dados
dessa pesquisa. Assim, apresentamos neste artigo as atividades que estão
sendo propostas aos participantes do curso. O curso tem o intuito de trocar
experiências, realizar discussões e propor aos participantes a construção de
memes matemáticos para e com seus alunos, assim como, atividades que
envolvam os memes produzidos.
METODOLOGIA
O curso de extensão proposto tem 60 horas e é composto por momentos
presenciais e a distância. Os encontros presenciais ocorrem na Faculdade de
Educação, no campus central da UFRGS, Porto Alegre, aos sábados de manhã.
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Já os momentos a distância estão compostos por leituras de textos e discussão
via Moodle e grupo no WhatsApp, estudos orientados e as horas em que os
participantes irão trabalhar as atividades criadas por eles, com
acompanhamento dos ministrantes do curso, em suas salas de aula.
Quadro 1: Cronograma dos encontros presenciais
Encontro

Descrição

s
1º
encontro
2º
encontro
3º
encontro
4º
encontro
5º
encontro
6º
encontro
7º
encontro

Apresentação dos participantes e comentário sobre os objetivos do
curso.
Atividades envolvendo memes matemáticos.
Discussão teórica sobre memes e atividades envolvendo memes
matemáticos.
Discussão sobre Cyberformação.

Desenvolvimento de memes.

Desenvolvimento de atividades-matemáticas-com-memes.
Apresentação e discussão das atividades realizadas nas salas de aula
dos participantes do curso.
Fonte: A pesquisa

Com intuito de haver espaços oficiais de compartilhamento dos memes,
foi criado uma conta na rede Instagram (@memes_matematicos) e uma página
no Facebook (Memes matemáticos) para poder os memes matemáticos
trabalhados e/ou desenvolvidos durante o curso. A conta no Instagram e a
página no Facebook também têm o objetivo de aproximar os professores
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participantes do curso às redes sociais e aos memes, por meio de curtidas,
stories4, comentários e compartilhamentos.
Dessa forma, no 1º encontro foi realizada a apresentação de todos os
participantes, discutido os objetivos do curso e separado os participantes em
pequenos grupos de 4 a 6 pessoas. Assim, foram criados subgrupos no
WhatsApp contendo as pessoas de cada pequeno grupo e a pesquisadora
responsável do curso. Também, foi criado um grupo abrangendo todos os
integrantes do curso.
No 2º encontro foi desenvolvida uma atividade com memes matemáticos
(Figura 4), onde cada meme foi enviado aos pequenos grupos (pelo WhatsApp)
e, em seguida, foram encaminhados alguns questionamentos a respeito do
meme que foram respondidos por cada participante no próprio WhatsApp. A
reflexão a respeito do meme foi realizada de forma interna nos pequenos
grupos e, então, expandida para todos os participantes, questionando ainda
sobre o que modificariam nos memes, se teria como relacionar os memes
apresentados em outros contextos e/ou com outros conteúdos matemáticos.
Essa atividade teve por objetivo explorar diferentes memes matemáticos e as
percepções dos participantes em relação a esses memes.

Figura 4: Alguns dos memes matemáticos propostos para a
primeira atividade

4

Uma das funcionalidades do Instagram que possibilita a postagem de imagens, montagens ou
vídeos curtos que desaparecem após 24 horas da sua publicação (ROCHA, 2019).

240

Fonte: Autores

No 3º encontro, o qual no momento de escrita desse artigo não havia
ocorrido ainda, será apresentado aos participantes um pouco da base teórica
dos memes, definição, classificação e trabalhos que já foram produzidos, além
disso serão apresentados alguns aplicativos de celular, como o Canvas, Meme
Generator e Meme Generator Creator, e sites, como o Gerar memes5, que
possibilitam a criação de memes. Após essa explanação e discussão com os
professores, além de entrega de tutoriais, será proposto que os participantes
desenvolvam memes utilizando algumas das seis imagens disponibilizadas
(Figura 5) e algum assunto matemático. A ideia de restringir as imagens para
construir os memes é uma maneira de possibilitar um trabalho de construção
ascendente. Primeiramente, a geração de memes a partir de imagens, depois a
busca de imagens que se relacionem à mensagem que será oferecida e
posteriormente a própria construção de memes.

5

www.gerarmemes.com.br
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Figura 5: Algumas das imagens disponibilizadas aos
participantes

Fonte: Autores

No 4º encontro, discutiremos as ideias e bases da Cyberformação de
modo a fortalecer a discussão e promover uma forma/ação de construção de
atividades-matemáticas que tomem a construção de memes como cerne. Isto é,
a própria construção dos memes poderá servir como forma de produção de
conhecimento e os memes criados não serão auxiliares do processo, mas
partícipes desse. As atividades dependerão dos memes e/ou serão
potencializadas por esses. Nesse encontro, então, os aspectos de
desenvolvimento de atividades-matemáticas-com-memes serão discutidos.
No 5º encontro será proposta a construção de memes envolvendo algum
assunto matemático e, então, os participantes estarão livres para criar. Nesse
momento, a parte matemática será determinada pelos próprios professores
participantes, de forma a buscar aquele tópico matemático que comumente
torna-se difícil de ser introduzido e/ou trabalhado em sua sala de aula. Assim,
basicamente, os professores já irão pensar com quais alunos pretendem utilizar
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os memes. Já no 6º encontro, os participantes desenvolverão atividadesmatemáticas-com-os-memes produzidos. No decorrer do 5º e 6º encontro
serão planejados com cada grupo momentos de estudo orientado, que podem
ser presenciais ou via Skype, para a pesquisadora auxiliar no desenvolvimento
das atividades. Após esse planejamento os participantes terão entre duas e três
semanas para desenvolverem as atividades-matemáticas-com-memes em sala
de aula, isto é, cada grupo deverá escolher uma escola ou instituição para
trabalhar suas atividades com alunos (Ensino Fundamental, Ensino Médio ou
até mesmo Ensino Superior).
Para finalizar, no 7º encontro cada grupo irá relatar como foi a
experiência de elaborar atividades-matemáticas-com-memes, desenvolvê-las
em sala de aula e que percepções ficaram do curso. Além disso, será feito um
fechamento do curso com uma discussão, troca de experiências e pensamentos
sobre o trajeto que todos percorreram, assim como, uma avaliação do
processo.

NOSSOS APONTAMENTOS
Mesmo estando em fase inicial, nossa pesquisa se encarrega de formar
professores que ensinam matemática por meio da prática de construção de
memes. No entanto, não é uma formação para professores ou de professores,
mas, uma formação “com” professores, pois, são eles que trazem suas
angústias matemáticas, pedagógicas e tecnológicas, de forma a trabalharmos
esses aspectos conjuntamente. Além disso, o ato de produzir, de criar, de
imaginar está imbricado no que entendemos por Cyberformação com
professores de matemática, uma vez que o constructo teórico não busca o
conforto dos professores ao trabalharem com Tecnologias Digitais, mas o
reconhecimento de que o desequilíbrio que o uso de TD provoca, no nosso
caso, os dispositivos móveis, os App de desenvolvimento de memes, etc. pode
e deve ser considerado como um dos fatores que favorece a produção do
conhecimento, uma vez que provoca ainda mais a imaginação, a criação, a
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criatividade ao lidar com o desconhecido (tomando aquelas ações
momentâneas, não planejadas, que ocorrem ao usar TD) . Entendemos, então,
que ao construir atividades-matemáticas-com-memes, ou seja, atividades que
não tomam os memes como auxiliar ou suporte ao ensino, mas, que
consideram os memes como partícipes da produção do conhecimento
matemático, pode haver um cenário, um contexto, um ambiente em que tanto
os professores, quanto seus estudantes, em um segundo momento, “sejamcom-os-memes”, isto é, se identifiquem com o que é posto, com a ideia, com a
imagem, com o tom sutil e perspicaz de humor desencadeado no conjunto de
fatores que revelam a informação. Acreditamos que eles irão “pensar-com-osmemes”, pois, o conhecimento matemático pode ser gerado na leitura do
meme produzido, levando-os ao conceito proposto, pode ser desencadeado
com a atividade-matemática-com-o-meme de modo a plugarem-se ao meme
para que conjecturas se estabeleçam, e mais ainda no processo de construção
do meme, no qual a busca por informação será necessária, o engajamento de
ideias, a postura de designer, de professor, de estudante e de leitor precisar ser
estabelecidas pelo próprio desenvolvedor. Isso, então, pode estabelecer o ato
de saber-fazer-com-os-memes, compreendendo o processo, a tecnologia, o
design...e, para nós, potencializando o processo de produção do conhecimento
matemático.
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O FUNCIONAMENTO DA MEMÓRIA EM MEMES
Andressa Cristina Oliveira da Silva1

INTRODUÇÃO
Devido às novas formas de interação propiciadas pelo espaço virtual, às
mudanças nas formas de comunicação e interação entre os sujeitos se
reatualizam na crescente aceitação das redes eletrônicas de relacionamento. A
internet tem possibilitado a disseminação e criação de diferentes gêneros
textuais, dentre eles os memes, de forma quase que viral, quando algum
assunto ou imagem viraliza, as redes sociais tomam para si esse conteúdo e o
“reinventam” com o objetivo de manter o humor fresco. De acordo com Zoppi
Fontana (2016), meme é um objeto paradoxal por excelência e legitima uma
réplica pela repetição. Pelo seu funcionamento desestabiliza o lugar comum e
estabiliza novos sentidos.
1 Mestranda do programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos – Universidade Federal da Fronteira
Sul – Chapecó – SC.
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Este estudo foi desenvolvido de acordo com a perspectiva teórica da
Análise de Discurso (AD), de linha francesa, em nosso gesto de leitura e
mobilizamos as noções de memória discursiva, memória metálica, gênero
discursivo e discurso digital. As redes sociais estão repletas de memes e a
dimensão que eles podem tomar é incontrolável. Não há regras para criar,
promover ou acabar com eles, pois a cada novo acontecimento surge um novo
meme. É como essa produção em circulação tivesse vida própria, alimentandose das curtidas, comentários e, principalmente, dos compartilhamentos.
Este trabalho objetiva analisar e compreender o funcionamento da
memória discursiva desempenhado pelos componentes mêmicos no ciberespaço
partindo de discursos de sujeitos do mundo real que postam comentários em
redes

sociais,

fomentando,

assim,

discussões

que

cooperam

para

a

sobrevivência e propagação dos memes.
Com base na forma como os discursos midiáticos têm se apresentado
atualmente, vale refletir sobre os efeitos que estão causando para além do
digital, da maquinaria, do ciberespaço. Por meio das redes socias como

facebook, whatsapp, instagram entre outros, os discursos circulam e ganham
imenso poder de verdade alcançando um número ilimitado de usuários, que os
compartilham sem muitas vezes considerar e buscar fontes para julgar se uma
notícia é verdadeira ou falsa. Nesses termos, concordamos com Foucault que
afirma, o poder está intimamente ligado com o saber e é uma prática social
constituída historicamente, assim ressalta
[…] o poder produz saber; poder e saber estão diretamente
implicados; não há relação de poder sem constituição correlata
de um campo de saber; também não há saber sem que haja ou
se

constituam,

ao

mesmo

tempo,

relações

de

poder.

(FOUCAULT, 1987, p.30)

Assim, compreende-se que a materialidade digital dos memes devido ao
seu alto poder de replicação e (re)atualização age funcionando como portador
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de verdade, um recorte de fatos que aborda muito mais que apenas uma
composição simbólica de texto e imagens com sentido humorístico e irônico
. Alguns discursos que circulam em forma de memes nas redes sociais
estão ultrapassando os limites virtuais e configurando-se em condições de
produção não mais individuais, mas sim coletivas e sociais, pois só, faz sentido
dentro de uma conjuntura dada e visualizada por sujeitos que compreendem tal
conjuntura, visando que os memes estão carregados de posicionamento e
ideologias, contribuindo para a formação do sujeito e para seu posicionamento
na sociedade.

DO GENE AO MEME
Apesar desse uso viral que atingiram os memes, o termo em si tem sua
primeira referência datada do ano de 1976, trata-se de emprego na obra The

Selfish Gene (O gene egoísta) de Richard Dawkin, zoólogo e teórico social.
Utilizada para intitular o processo de evolução da cultura em sociedade já que o
termo vem do grego mimeme (imitação), reduzido a duas sílabas para que
soasse parecido com “gene”. Desta forma, Dawkin estabelece uma similaridade
entre a evolução genética e a evolução cultural, pois para o autor o gene que
habita nosso DNA pode dar origem a uma forma de evolução, assim como o
meme propicia uma transmissão cultural migrando de cérebro em cérebro por
meio de curtidas e compartilhamentos. Para Souza (2013), o conceito de meme
é muito amplo, incluindo hábitos, superstições, crenças, doutrinas, teorias em
suma, qualquer representação mental que dependa dos limitados recursos do
cérebro humano para sobreviver e se difundir.
Partindo para o viés da AD, compreendemos o meme como uma
materialidade digital, nos termos de Dias (2013, p 61), materialidade digital é a
escrita na Internet tomada na sua relação com o mundo. Essa “forma material”
do texto na Internet é compreendida a partir de suas condições de produção,
entendidas de acordo com Orlandi (2012) como as condições sócias históricas e
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ideológicas em relação com o contexto que o sujeito está inserido no momento
da enunciação do discurso.
Coelho (2014) escreveu uma dissertação intitulada “Brace yourselves,

memes are coming: formação e divulgação de uma cultura de resistência
através de imagens da internet”, na qual abordou os efeitos da utilização de
imagens da internet, conhecidas como memes, buscando compreender seus
efeitos no que diz respeito à divulgação cultural. Conforme o autor,
[...] meme é um gesto de interpretação frente à memória
metálica, filiado à memória discursiva da chamada cultura dos
memes. Assim dizendo, a utilização de um determinado meme
para uma situação específica cria um posicionamento político
frente à rede, uma leitura possível de um elemento produzido
em série (COELHO, 2014, p. 19).

Como afirma Coelho (2014), os memes configuram-se como unidades
fragmentadas de um fato, ou seja, o sentido do meme não é aparente, não
está na imagem e no texto materializado, mas sim na contextualização com
outros fatos que se replicam por meio de um processo coletivo de curtidas,
comentários e compartilhamentos. Fatos outros que abordaremos a partir do
conceito de memória discursiva, entendida como algo já acontecido para que
possa fazer sentido na enunciação, bem como filiada a ela abordaremos a
memória metálica responsável por armazenar discursos e não os deixar cair no
esquecimento.
O movimento de replicação não compreende apenas o processo de
imitação em sentido restrito, como um processo simples de cópia ou
duplicação, ao contrário, os memes replicam-se na maioria das vezes
resguardando apenas algumas características do meme original, conservando o
ponto principal para poder fazer sentido, que pode ser a imagem do fato em
que o meme está relacionado, ou a parte verbal, características estas que se
relacionam com a cultura e o tempo da replicação. Configurando-se desta
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forma, não uma simples “imitação”, mas a produção de novos memes
considerando que eles têm vida curta, nem todos alcançam sucesso, por
estarem associados a fatos novos, possui um tempo de vida, que pode ser
caracterizado pela noção de temporalidade de acordo com Dias (2015, p. 975),
[...] constituída por outros paradigmas que escapam à
cronologia. O tempo do digital é o do acesso. Um arquivo
digital é sempre atual ou, melhor dizendo, passível de
atualização pelo acesso. (Ex. ao comentar uma postagem do
facebook, independentemente da data em que foi postada, ela
se atualiza na linha do tempo).

Desta forma, a atualização e sobrevivência de um meme estão ao
alcance do clicável, o seu tempo de sobrevivência também está associado ao
seu poder de replicação. Um meme pode ser criado e sua linguagem não ser
entendida nas redes pelo leitor, dessa forma sua longevidade é muito curta e
em questão de horas podem sumir, por estarem ligados a fatos e ocorrências
cotidianas, bem como podem se reconfigurar reatualizar tornando seus
discursos e sentidos sempre atuais. Mesmo partindo da reconfiguração e
replicação de memes já existentes, há a possibilidade de que sujeitos-leitores
não entendam tais discursividades, em decorrência de que “Os memes são
enunciados oriundos do agrupamento de outros discursos, que possuem no seu
autor a origem das suas significações e a sustentação da coerência do sentido.”
(BRASIL, 2017, p. 106).

FUNCIONAMENTO DA MEMÓRIA: DISCURSIVA E METÁLICA
Ao enunciarmos sobre memória imediatamente remetemos nosso
pensamento para a memória cognitiva que é responsável por nossas
lembranças, porém a noção de memória que trataremos pelo viés da Análise de
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discurso de linha francesa diz respeito a dizeres que emergem a partir de uma
eventualidade histórica específica, sendo atualizada ou esquecida nos processos
discursivos, é aquilo que fala sempre antes, em outro lugar. “Para PÊCHEUX
(1999) ao contrário de “lembranças pessoais”, a memória discursiva configurase numa esfera coletiva e social”. Para Pêcheux:
A memória seria aquilo que, em face a um texto que surge
como acontecimento a ler, vem restabelecer os „implícitos‟
(quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, elementos
citados e relatados, discursos-transversos, etc.) de que sua
leitura necessita: a condição do legível em relação ao próprio
legível (PÊCHEUX, 1999, p.52).

Por essa afirmação, faz-se necessário compreender que a memória é um
espaço de retomada de discursos anteriores, porém em sentido amplo, pois ao
mesmo tempo em que convoca dizeres já ditos e pré-construido, os reinventa,
ressignifica e os atualiza. A partir do conceito de memória discursiva proposto
por

Pêcheux

abordaremos

a

noção

de

memória

metálica

utilizada

primeiramente por Orlandi (1996) e sustentada por Dias (2014).
Para Orlandi (1996), a memória metálica é aquela produzida por uma
maquinaria que pode ser computador, televisão, etc. São as memórias
produzidas pela tecnologia, pelo discurso midiático. Configura-se por ser
horizontal e consequente não passível de esquecimento como a memória
discursiva. Para esclarecer melhor, nas palavras de Orlandi (1996), a memória
metálica é conceituada como a memória que
é a produzida pela mídia, pelas novas tecnologias de
linguagem. A memória da máquina, da circulação, que não se
produz pela historicidade, mas por um construto técnico
(televisão, computador, etc.). Sua particularidade é ser
horizontal, não havendo assim estratificação em seu processo,
mas distribuição em série, na forma de adição, acúmulo: o que
foi dito aqui e ali e mais além vai se juntando como se
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formasse uma rede de filiação e não apenas uma soma, como
realmente é em sua estrutura e funcionamento. Este é um
efeito – uma simulação – produzido pela memória metálica,
memória técnica. Quantidade e não historicidade. Produtividade
na repetição, variedade sem ruptura. E o mito, justamente,
desta forma de memória é o “quanto mais, melhor”. (ORLANDI,
1996, p. 9)

Enquanto a memória discursiva precisa ser esquecida para fazer sentido
à memória metálica armazena os discursos não os levando ao esquecimento,
sendo filtrados e retomados por palavras-chaves, por exemplo, quando
realizamos uma pesquisa na internet. Em estudos recentes, Dias considera que
na memória metálica toda significação se dá no nível da atualização, O já-dito
armazenado que retorna sob a forma da atualização do registro, de acordo com
Dias (2014, p. 08).
Falar em memória metálica não quer dizer que ao enunciar o
dizer não esteja determinado pela memória discursiva, quer
dizer que ao circular na materialidade digital, esse dizer se filia
a uma memória metálica para significar. E essa memória
metálica produz uma evidência do sentido e do sujeito uma vez
que não diz respeito à existência histórica do enunciado, mas à
sua existência técnica, replicável.

Trata-se da memória que é acumulada, que tudo cabe, numérica, e por
isso não é baseada no esquecimento, e sim na soma quantitativa de seus
elementos. (DIAS, 2012). Não historiciza, mas acumula. (ORLANDI, 1996).
Assim, relacionando aos memes que podem ser reformulados, criados,
recriados e replicados no/pelo meio eletrônico não ficam fadados ao
esquecimento em função de se configurar como uma memória metálica,
podendo gerar outros efeitos de sentido.
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MEMES COMO GÊNERO DISCURSIVO, GESTO ANALÍTICO
Abordamos nesse trabalho os memes como gênero do discurso ao
concordarmos com Bakhtin (2003) que esse gênero por ser composto de
elementos verbais e não-verbais, possui uma constituição arquitetônica de um
enunciado produzido no interior de esferas da atividade humana. Como nos
afirma Silva (2016),
[...] isto é, vinculados a situações típicas da comunicação
social, que se caracterizam, basicamente, por apresentarem
três elementos constitutivos e fundidos indissoluvelmente no
todo

do

temático,

enunciado
estilo

(entenda-se,

verbal

e

do

gênero):

construção

conteúdo

composicional.

Defendemos, aqui, que o meme virtual é, pois, um gênero do
discurso justamente porque, assim como os demais gêneros,
nasce no interior de práticas discursivas de interação humana e
apresenta conteúdo temático, estilo e estrutura composicional.
(SILVA, 2016, p.348).

Levando em consideração esse aspecto de interação, constrói-se uma
rede de relacionamentos sociais que propiciam situações de interação sociais
reais bastante específicos, como, por exemplo, o meme da Senhora
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Ilustração 1 – Cenas da reportagem exibida pela TV Anhanguera.

Disponível em: https://i2.wp.com/www.jornalopcao.com.br/wpcontent/uploads/2015/09/Screenshot_12.png?resize=620%2C350 . Acesso em 03 de dez de
2018

Partindo de um fato o qual ilustra o comportamento ilegal de
funcionários públicos. A funcionária foi observada por vários dias por uma
emissora de televisão com objetivo de realizar uma matéria sobre funcionários
que registravam a presença no cartão ponto e não cumpriam a carga horária de
trabalho. Considerados funcionários fantasmas.
A internet tomou para si esse discurso e de forma humorística e irônica,
proporcionou reconstruir situações outras, que apesar de não serem fiel ao
meme original, mantiveram seu sentido inicial. Vejamos nos exemplos abaixo o
funcionamento

da

memória

discursiva

nos

memes

selecionados

por

apresentarem essa regularidade:
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Figura 01: Meme 01 desorganização nos estudos

Fonte: Museu de memes. Disponível em:
http://www.museudememes.com.br/sermons/senhora/ . Acesso em: 12 de novembro 2018.

O meme 01 caracteriza-se por manter a imagem original do fato
ocorrido, porém com um novo conteúdo verbal relacionado com as
responsabilidades exigido pelo meio acadêmico. A produção de sentidos na
leitura do Meme 01 não se restringe somente ao que está exposto na imagem,
tem um sentido mais amplo, para entender esse meme, o sujeito-leitor,
consequentemente,

precisa

compreender

o

sentido

instaurado

tendo

conhecimento das condições de produção que inspirou a formulação dele.
Desta forma, por meio da memória discursiva retomamos o discurso
enunciado no ano de 2015 que diz respeito a um sujeito ligado a um fato real
específico de interação humana o ressignificamos no espaço digital com um
novo conteúdo verbal, mas que mantém seu sentido original, ou seja, de um
sujeito que pratica ações consideradas erradas perante a sociedade que está
inserida e no momento que é questionado sobre sua prática responde dizendo
que não tem conhecimento do fato ou negando seu envolvimento com ele.
Levando em consideração que os memes são compostos por recortes de
outros discursos, dando origem a uma nova formulação, para que o
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funcionamento da memória discursiva seja concretizado é imprescindível que o
sujeito que o lê tenha tido um contato com o fato original, neste caso, a
reportagem exibida pela TV Anhanguera em 2015 em primeiro momento e
depois disseminada para os demais variados meios de comunicação.
A memória discursiva tem uma íntima relação com o discurso, para que
o Meme 01 produzisse sentido quando compartilhado no meio acadêmico,
precisou que o discurso fundador dele já tivesse sido dito em outro momento
em outra condição de produção específica ligada ao contexto sócio histórico do
sujeito e sua atividade de interação humana, mantendo a fidelidade da imagem
do discurso original no processo de replicação.
Partindo do processo de replicação e funcionamento da memória
discursiva nos memes, vejamos a formulação a seguir
Figura 02: Meme 02: Obra da literatura

Fonte:

Museu

de

memes2.

Disponível

em:

http://www.museudememes.com.br/sermons/senhora/. Acesso em: 12 de novembro 2018.

No Meme 02, a formulação se altera em relação ao meme 01, no Meme
02 a imagem predominante direciona para o discurso literário, apresentando a
obra do escritor José de Alencar, pertencente ao movimento realista da
2

O Museu de Memes é um projeto da Universidade Federal Fluminense. Disponível em

http://www.museudememes.com.br/ . Acesso em: 12 de novembro 2018.
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literatura brasileira, a obra Senhora foi publicada em 1985 e trata da temática
sobre o casamento como ascensão social, bem como ironiza e crítica alguns
comportamentos e valores.
Com o funcionamento da memória discursiva, o título da obra
apresentado com ponto de interrogação e a imagem do meme original no
centro da figura apontam para o sentido já instaurado pelo meme. Por meio da
memória discursiva o sujeito ressignifica e constrói sentido ao discurso mêmico
mesmo não estando explícito na imagem o seu sentindo original. Outro
exemplo a seguir caracteriza-se pelas formas outras que o discurso fundador
pode apresentar sem perder o sentido primeiro.
Figura 03: Meme 03: Ligado à religião

Disponível em: https://www.instagram.com/p/BCif5reDYFD/ . Acesso em: 29 de janeiro de
2019

Considerando as formas outras que um mesmo discurso pode assumir no
processo de interação humana de criação e replicação, que compreende formas
de ação pela linguagem, nas quais resultam em outros discursos. No caso dos
memes, habitam em si ressonâncias de outros gêneros, outros discursos,
originários das mais variadas esferas da atividade humana que o constituem
como gênero. Bem como dialogam com outros textos, outros sujeitos que
representam posições sociais distintas que significam e (re)significam no
processo de replicação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao considerar os memes como gêneros discursivos atravessados por
discursos outros, com ampla circulação, assumindo lugar de poder e verdade
funcionando como indicador de opiniões pelo caminho do humor e da ironia ao
ultrapassar os limites do espaço virtual e contribui para a formação da
sociedade.
No funcionamento dos memes associado à memória discursiva e
memória metálica significam no campo do replicável, os memes viralizam numa
velocidade assustadora no espaço digital, replicando o já dito/visto em outro
lugar. Nos termos de Orlandi (2012) que chama de memória discursiva algo
que já foi dito e que causa efeito no que se está sendo dito. O fato é que há
um já dito que sustenta a possibilidade mesma de todo dizer, é fundamental
para se compreender o funcionamento do discurso, a sua reação com os
sujeitos e com a ideologia. O funcionamento da memória discursiva nos permite
remeter o dizer do meme a toda uma filiação de dizeres, a uma memória, e a
identificá-lo em sua historicidade, em sua significância, mostrando seus
compromissos políticos e ideológicos. (ORLANDI, 2012, p. 32).
Concluindo por esse viés característico da materialidade digital meme de
ser atravessado e constituído de diversos discursos outros ligados a uma
situação específica, o processo de funcionamento e o efeito de produção de
sentido dos memes dar-se-á pela inter-relação da memória discursiva e da
memória metálica. A base do discurso digital é a memória metálica, que
funciona pelo excesso, pelo acumulo. É uma memória automatizada, clicável,
totalizante e logo, saturada (Dias, 2017, p. 273). Porém reatualizada a cada
acesso, curtida ou compartilhamento realizada pelos usuários das redes.
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THREE REALS? TRÉS REALES! SAN REARU?
QUESTÕES SOBRE AUTORIA NO YOUTUBE E O MEME COMO
ESTRATÉGIA DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO
Caio Melo Da Silva1

INTRODUÇÃO
O YouTube possui diversas possibilidades de uso, moldadas através do
tempo e das apropriações feitas pelos usuários e empresas inseridos na
plataforma – e essas possibilidades são, muitas vezes, incentivadas pelos
detentores do site. Apesar inicialmente de ser visto pelos seus criadores, em
2005, como um repositório de vídeos caseiros (BURGESS & GREEN, 2009), a
plataforma têm mudado e adquirido cada vez mais outras funções sociais que
se relacionam com a televisão; a aquisição por parte do Google trouxe esse
movimento já no novo slogan do YouTube – Broadcast Yourself, fazendo alusão
ao poder da transmissão televisiva que agora figurava na mão de quem
quisesse transmitir conteúdo.
1

Mestrando do Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFF com bolsa CAPES. E-mail:
caiomelo@id.uff.br

Essa perspectiva do YouTube casava com o pensamento de sua época.
Em 2006, ano da compra do YouTube pelo Google e da implementação do
emblemático slogan, a Pessoa do ano da Times foi “Você”, o usuário da
internet, “uma ferramenta para reunir as pequenas contribuições de milhões de
pessoas e torná-las importantes” (GROSSMAN, 2006, apud GUTTMAN &
CALDAS, 2018). Apesar de fazer mais de uma década, pode-se ainda observar
que há certo imbricamento entre essa filosofia e os usos contemporâneos do
YouTube.
No entanto, as utilizações contemporâneas do YouTube possuem mais
agentes fiscalizadores do que em 2006. Questões envolvendo, principalmente,
direitos autorais permeiam o site através dos diferentes tipos de licenças
criativas disponíveis para cada vídeo. As licenças padronizadas do YouTube são
a licença padrão do YouTube e a creative commons. A questão que diferencia
uma da outra é que, na primeira, apenas o autor do vídeo é o detentor dos
direitos de imagem – nesse caso, outros usuários não poderiam se apropriar de
nenhum trecho do vídeo –, enquanto, na segunda, o autor do vídeo libera a
utilização de seu conteúdo por terceiros. Em um cenário em que a reprodução
memética é frequente, a licença creative commons figura como facilitadora
dessa ação.
Apesar dos memes possuírem um histórico bastante anterior à internet
(HEYLIGHEN, 1996), ela "fomenta um ambiente ideal para a distribuição de
memes de larga escala, uma vez que memes digitais podem se propagar tanto
rápida quanto precisamente" (HEYLIGHEN, 1996, apud SHIFMAN, 2011, p.198).
Neste cenário, os memes ganharam um novo leque de possibilidades no
YouTube – o símbolo da cultura participativa contemporânea (VAN DJIK, 2009).
Por ser uma plataforma de divulgação e troca de vídeos, os videomemes se
tornaram um tipo de vídeo frequente no YouTube2.
Tendo essa questão em vista, a proposta deste trabalho é analisar o
fenômeno do meme dos Três Reais, criado a partir do Isso a Globo Não Mostra
2

Através de dados coletados pelo YouTube Data Tools, foi possível chegar a conclusão que, na primeira
hora do dia 03 de abril de 2019, foram publicados 351 vídeos com a palavra meme no YouTube.
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- quadro do Fantástico em que são feitas piadas sobre conteúdos veiculados
nos programas originais da Globo. Para tanto, num primeiro momento faremos
uma discussão sobre a cultura dos memes e, em seguida, sobre a produção de
conteúdo na Web 2.0. Argumentamos que, ao utilizar desta linguagem popular
na internet, a Globo estimula a reprodução memética de um conteúdo próprio,
o popularizando. Colocaremos em xeque também a qualidade dessas
reproduções, que por vezes podem reunir referências e textos paralelos que
acabam por enriquecê-las em relação ao “meme original”.

REPRODUÇÃO MEMÉTICA COMO ESTRATÉGIA AUDIOVISUAL
Pensado originalmente no campo da biologia (DAWKINS, 2007), o
conceito de meme se constituiu como uma unidade de transmissão cultural.
Segundo Dawkins, a longevidade dos memes se daria em uma lógica
semelhante à da seleção natural darwinista - para se replicar e "sobreviver", um
meme deveria possuir três características focadas em seu processo de
adaptação: longevidade, fecundidade e fidelidade da cópia (DAWKINS, 2007
apud SOUZA & GOVEIA, 2016). Segundo Souza e Goveia (2016, p.2), "a
longevidade seria o tempo de duração do meme, que influenciaria no tempo
que ele possui disponível para se reproduzir; a fecundidade diz respeito a
velocidade com que o meme se replica; e, por fim, a fidelidade da cópia, que
diz respeito às características essenciais que o meme reproduz a cada
replicação". A questão da fidelidade da cópia, somada ao entendimento do
contexto do meme, é o que nos faz entender um meme, por mais diferente do
conteúdo original que ele seja. Atualmente, no meio acadêmico, o meme é
pensado "como um gênero midiático contemporâneo, que requer uma nova
experiência de letramento." (SHIFMAN, 2011, apud CHAGAS, 2018, p.368).
Chamamos aqui de reprodução memética o processo de expansão dos memes,
a ação de reproduzir um conteúdo o adaptando com linguagem de memes.
Em alguns casos pontuais pode-se perceber uma estimulação à
reprodução memética por parte dos produtores de conteúdo, seja por
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estratégias narrativas e de mise-en-scène, seja por estratégias legais. Um
exemplo do primeiro caso é o clipe da música Last Friday Night (TGIF), da
cantora Katy Perry; o clipe faz diversas referências ao clipe de Friday, da
cantora Rebecca Black, além da participação da mesma. Friday estourou em
2011, quando foi alvo da criação de diversos memes. Ao fazer essa ligação,
supõe-se que a produção de Katy Perry estaria estimulando a criação de memes
sobre seu videoclipe, o que de fato ocorreu (imagem 1). Outro case envolvendo
memes com Katy Perry é o da música Swish Swish, cujo lyric video foi
protagonizado pela “rainha dos memes” Gretchen (imagem 2) e cujo videoclipe
possuiu inúmeras figuras envolvidas com memes, além da reprodução do meme

Shooting Stars3 (imagem 3).
Imagem 1: Meme image macro 4 que relaciona o videoclipe de Katy
Perry com o de Rebecca Black

Fonte: Me.me

Imagens 2 e 3: Gretchen no lyric video de Swish e imagem do
momento em que Katy Perry reproduz o meme Shooting Stars no
videoclipe de Swish Swish.

3

O meme Shooting Stars se baseia na junção de pessoas caindo, com estrelas e galáxias de pano de fundo
e a música Shooting Stars, da dupla australiana Bag Raiders, como trilha sonora. O objetivo deste meme
é, geralmente, fazer humor com pessoas tropeçando, caindo, se machucando etc.
4
Segundo o Museu de Memes, o meme do tipo image macro "é composto por uma imagem principal e
legendas sobrepostas, geralmente escritas em fonte Impact branca, borda preta e letras em maiúsculo. Os
textos costumam ser posicionados na parte superior e inferior da imagem."
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Fonte: Lyric video e videoclipe de Swish Swish.
Sobre a segunda forma de incentivo à produção de memes, há o case
de sucesso de Gangnam Style, do cantor sul-coreano PSY. Lançado em 2012, o
videoclipe tomou proporções gigantescas por todo o mundo. Tomado como
fenômeno por conta das situações inusitadas, para padrões ocidentais, ali
dispostas (imagem 4), a produção rapidamente se tornou referência da cultura
pop em geral. Uma questão que alavancou essa disseminação foi a licença
escolhida pelos detentores dos direitos da música e do videoclipe: a creative
commons. O vídeo foi massivamente reproduzido memeticamente, através de
vídeos e imagens, em todas as redes sociais. Esse incentivo contribuiu com
que o vídeo fosse, de 2012 a 2017, o mais assistido do YouTube5 (JUNG & LI,
2014).

5

No mês de produção deste artigo, março de 2019, o videoclipe possuía mais de 3,3 bilhões de
visualizações, sendo o sexto mais assistido do mundo no YouTube.
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Imagem 4: Imagem do videoclipe de Gangnam Style

Fonte: Videoclipe de Gangnam Style.

Nestes casos citado, há pelo menos dois tipos de relação com a cultura
dos memes. Enquanto em Gangnam Style a relação está na facilitação jurídica
da reprodução memética, nos vídeos de Swish Swish memes já conhecidos
foram incorporados. No lyric video, ao colocar a figura de Gretchen como
protagonista, é enquadrado certo grupo social que utiliza de diversos momentos
audiovisuais da mesma para se comunicar através de memes (imagens, vídeos
e gifs). Já no videoclipe, além de o meme Shooting Star ser recriado, também
há a presença de outras figuras meméticas – como o Backpack Kid, um
adolescente responsável por viralizar uma dança tida como difícil de ser
reproduzida.
Mas e quando os memes são produzidos e veiculados pela televisão
tradicional e hegemônica? Apesar de ser possível argumentar que houve
sugestão de uma reprodução memética, em nenhum dos casos citados um
mesmo “local de produção” criou tanto o material original quanto o respectivo
meme. No caso do meme que será analisado neste artigo, a Rede Globo
produziu e veiculou o programa original e, meses mais tarde, o primeiro meme
sobre determinada cena dele. As reproduções meméticas que seguiram
possuíam a mesma linguagem do “primeiro meme”, então conclui-se que a
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Globo não apenas sugeriu que seu conteúdo fosse reproduzido memeticamente,
mas também de qual modo.

PRODUTORES DE CONTEÚDO NA WEB 2.0
Por conta da crescente aderência da internet por parte de um número
expressivo de pessoas mundialmente, pode-se afirmar que a web agregou
diferentes características. A tecnologia, que nasceu de um âmbito acadêmico e
militar

estadunidense

(CASTELLS,

2003),

quando

foi

disponibilizada

"massivamente" facilitou a criação de locais virtuais em que pessoas com
interesses em comum poderiam se conectar: as comunidades virtuais. Para
Castells,

há

principalmente

duas

características

que

diferenciam

as

comunidades virtuais das comunidades vis-à-vis. A primeira delas é a formação
autônoma, onde qualquer pessoa pode encontrar e/ou criar seu “lugar”, sua
comunidade para compartilhar traços identitários. Já a segunda diz respeito à
existência de uma comunicação que coloca em cheque o fluxo unilateral
provindo de conglomerados corporativos e/ou midiáticos. Essas características
são o que diferenciam o período da Web 2.0 do seu antecessor; na Web 2.0, há
a vontade de
"reduzir a distância entre aqueles que acessam a internet e
aqueles que publicam informação nela, promovendo a chance
de qualquer usuário acessar gratuitamente ferramentas de
conteúdo de qualquer tipo (textos, imagens, audiovisual), cuja
execução se torna cada vez mais independente de um sistema
operacional ou qualidade de banda" (ROMERO & CENTELLAS,
2008)

Uma característica das comunidades virtuais é a sua inteligência
coletiva aprimorada. No contexto virtual, grupos sociais podem organizar em
tempo real seus pensamentos de forma coletiva; esse movimento acelera a
conquista de objetivos que permeiem nestes locais (LÉVY, 2003). Com a
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velocidade de transmissão de informação aumentada, o determinado grupo
consegue, mais rapidamente, se mobilizar em prol de qualquer assunto. Se um
produto audiovisual, por exemplo, urge pela reprodução memética de seu
conteúdo, os usuários produtores de conteúdo prontamente produzirão memes
relacionados a ele.
Por toda internet, em redes sociais, blogs ou sites diversos, pode-se
pensar diversos tipos de produtores de conteúdo. No entanto, essa
categorização fica mais clara no YouTube, onde vídeos de diferentes locais de
produção muitas vezes são dispostos lado-a-lado. Por conta disso, utilizaremos
como ponto de partida como os produtores se configuram no maior repositório
de vídeos do mundo (BURGESS & GREEN) para pensar produtores de conteúdo
na Web 2.0 como um todo. Então, apesar dos conteúdos que serão analisados
neste artigo terem sido publicados originalmente no Twitter, a lógica dos tipos
de produtores de conteúdo audiovisual nas duas plataformas é semelhante.
Atualmente o YouTube é massivamente utilizado por todo o tipo
pessoas físicas e jurídicas. Ao navegar na plataforma, é comum encontrar
vídeos

produzidos

tanto por corporações,

que

contratam agências

e

profissionais do audiovisual para sua produção, quanto por usuários “comuns”
da plataforma, que resolveram publicar vídeos caseiros. A partir de uma breve
análise dos tipos de difusores de conteúdo, é possível pensar em quatro
principais agrupamentos. O primeiro deles engloba grandes marcas, que
possuem não apenas orçamento, como também a possibilidade de contratar
pessoas com as expertises específicas para se chegar a qualquer tipo de
resultado almejado. Essas grandes marcas utilizam o YouTube para divulgar
seus produtos, através de propagandas pagas ou branded content.
O segundo agrupamento engloba produtoras de vídeo que utilizam o
YouTube como principal forma de divulgação e monetização de seus conteúdos.
Um dos exemplos desse grupo que possui maior notoriedade no Brasil é o Porta
dos Fundos, produtora de vídeos de humor, que produz pequenas sketches e
webséries de comédia. Com grandes nomes em sua equipe, o Porta dos Fundos
consegue atingir a marca de milhões de visualizações em praticamente todos os
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seus vídeos.
O terceiro agrupamento é o de usuários “comuns”, que não possuem
grande equipe, orçamento ou expertises. São aquelas pessoas que produzem
conteúdo com aparelhos considerados de baixa qualidade para a produção de
audiovisual. Segundo dados do IBGE, ao final de 2016, havia 116 milhões de
pessoas (cerca de 64,7% da população com idade acima de 10 anos)
conectadas à internet; além disso, cerca de 77,1% da população brasileira
possuía algum tipo de celular. É a intercessão dessas pessoas que forma
indivíduos que estão nesse agrupamento: pessoas curiosas com um mínimo de
aparatos tecnológicos.
O quarto e último agrupamento é o que mais nos interessa nesta peça
acadêmica. Este grupo engloba os “profissionais amadores”, que seriam
pessoas “comuns” que, de alguma forma, acabaram por produzir vídeos que
parecessem mais profissionais. Diversos aspectos podem dar essa impressão de
melhora, como a aquisição de aparatos tecnológicos de melhor qualidade, a
aprimoração das expertises relacionadas com o fazer vídeos (edição, cenografia,
oratória etc.) entre outros. Neste grupo estão aqueles que têm maior potencial
para se tornarem populares e, então, receberem oportunidades para
melhorarem ainda mais o produto final (como patrocínio de marcas e convites
que aumentem a sua visibilidade).
Estes

quatro

tipos

de

produtores

de conteúdo

se

encaixam,

historicamente, no processo de institucionalização do YouTube. Segundo Kim
(2012), o YouTube foi adquirindo uma forte adesão de grandes companhias. O
site que começou como um portal sem ligações corporativas, de conteúdo
gerado pelo usuário, quando foi comprado pela Google – que prestou bastante
atenção à questão dos direitos autorais – se tornou amigável também para
companhias e produtoras (integrantes de dois dos tipos de publicadores de
conteúdo mencionados anteriormente). Com sua popularização por todos os
tipos de público, o YouTube se tornou o exemplo de "comunicação de massa e
de self" de Castells; "de massa" por que o YouTube tem a possibilidade de
atingir uma audiência ubíqua, e "de self" pois seu conteúdo é gerado por
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indivíduos (usuários, produtoras ou empresas) e consumidos por outros
indivíduos (KIM, 2012, p.61-62). Neste cenário que surgem os “profissionais
amadores”, que possuem mais referências de conteúdos ditos de “qualidade” no
YouTube e possibilidade de melhorarem seus próprios conteúdos.
A tendência é que cada vez mais os vídeos com características mais
profissionais sejam legitimados e mais consumidos. Segundo Kim,

A percepção dominante da cultura de conteúdo gerado por
usuários não parece seguir o que o slogan do YouTube
(Broadcast Yourself) diz por múltiplas razões. O YouTube possui
vídeos demais para permitir que a voz individual de um
contribuidor seja transmitida em um sentido significante do
termo.

“Acessibilidade”

e

“chance

de

transmitir”

não

necessariamente levam a recepções significantes (Peters,
2010). Além disso, a comercialização do YouTube intensifica a
identidade

do

site

como

um

mediascape que abraça

propagandas (Andrejevic, 2009). As propagandas funcionam
como selos de qualidade para vídeos; consequentemente,
vídeos gerados por usuários sem propagandas podem se
deparar com a audiência se perguntando se valeria a pena
assistir a eles. (KIM, 2012, p.62)

Nesse sentido, o caso do meme dos Três Reais é emblemático. A
primeira reprodução memética do trecho audiovisual em questão foi criada e
veiculada pela Rede Globo, um dos canais televisivos mais assistidos e
legitimados do Brasil. Então, os memes subsequentes, criados por pessoas
“comuns”, são postos lado a lado de um conteúdo produzido por uma empresa
que possui material e pessoal suficiente para a produção de conteúdos
profissionais. Poderia se esperar que a qualidade do meme da Rede Globo fosse
superior, mas, não é isso que acontece.
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TRÊS REAIS QUE VALEM MILHÕES
Na manhã do dia 10 de março de 2018, ia ao ar uma matéria sobre artesanato
no programa É de Casa, da Rede Globo. O programa, que está no ar desde
agosto de 2015, semanalmente traz assuntos e dicas pertinentes àqueles que
querem pensar em assuntos como cuidar da casa, economizar dinheiro e
reciclagem, então não a exibição da matéria em questão não seria alvo de um
olhar diferenciado. Até o dia 27 de janeiro de 2018, na estreia do quadro Isso a
Globo Não Mostra (imagem 5) no Fantástico. O objetivo desse quadro era, a
partir de trechos da programação da própria Globo, criar vídeos humorísticos
com linguagem de memes – e um dos que fez mais sucesso foi uma reprodução
memética da matéria do É de Casa.

Imagem 5: Identidade visual do quadro Isso a Globo Não Mostra
Fonte: Rede Globo

A matéria (imagem 6), conduzida por Ana Furtado, contava com a
presença de Raquel Amaral, artesã que produz e vende carteiras artesanais.
Raquel explica à Ana e à audiência, através de um breve tutorial, como é o
processo de produção desses objetos. Durante toda a matéria, Ana se mostra
surpreendida pelo valor de produção das carteiras – apenas três reais. Foi
exatamente esse aspecto que foi exacerbado na versão memética do Isso a
Globo Não Mostra.
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Imagem 6: Raquel Amaral e Ana Furtado no quadro do programa É de Casa.

Fonte: Rede Globo.

O meme original foi feito a partir de um trabalho de edição que
transpunha todos os momentos em que Ana e Raquel falavam três reais e os
montava como um diálogo repetitivo. O humor se deu devido às mulheres
repetindo “três reais” e à incredulidade de Ana Furtado. Curiosamente, um dos
roteiristas do Isso a Globo Não Mostra, Rodolpho Rodrigo, tem um perfil
bastante popular no Twitter – perfil este que compartilhou o trecho dos três
reais momentos depois de o quadro ir ao ar. Pouco tempo depois o meme já
estava em diversos lugares da internet – além do próprio Twitter, também no
YouTube, Facebook e sites. Como parece que a Globo “acertou” no tom
memético da sketch, logo surgiram outras versões do meme, com pequenas
alterações que adicionavam mais camadas ao texto original. Os novos memes
baseados no original mais populares foram os que possuíam dublagem em
outras línguas; analisamos as versões em inglês, espanhol e japonês.

Apesar de contarem com dublagens diferentes, o original e as três
versões poliglotas possuem o mesmo sentido; com exceção de poucas palavras
adicionadas na versão em inglês e na versão em espanhol, o roteiro dos vídeos
é exatamente o mesmo. Percebe-se que a questão da estranheza, do fato de se
ouvir aquele debate em línguas diferentes, toma o protagonismo do humor.
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Abaixo, segue o diálogo do meme original.

Ana Furtado: Dá pra imaginar que essa carteira, olha que coisa
mais linda, quanto custou fazer essa carteira
Raquel Amaral: Ana, você não vai acreditar, custou três reais.
AF: Três?
RA: Três reais
AF: Três?
RA: Três reais
AF: Cês acreditam? três reais
RA: Três reais
AF: Com o paninho, com tecido, com todos esses detalhes?
RA: Sim, três reais
AF: Três?
RA: Três reais
AF: Três?
RA: Três reais
AF: E quantas você vendeu?
RA: Vendi três
AF: Três?
RA: Três reais
AF: Três reais? por quanto você venderia uma carteira dessa?
RA: Três reais
AF: Três?
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Há três fatores que colocam os memes subsequentes em um patamar
de igualdade com o original veiculado com o da Rede Globo. O primeiro é a
legitimação da linguagem memética por um veículo de grande porte – nesse
caso, a própria Rede Globo. A partir do momento em que um conteúdo visto
como “da internet” é inaugurado em um quadro de um programa tradicional
como o Fantástico, pode-se pensar em uma reconfiguração da linguagem nos
meios televisivos. O segundo fator é a qualidade técnica desses conteúdos;
partindo do que foi estabelecido com o meme original, as versões dubladas
possuem o mesmo tipo de “primor” tecnológico – tecnicamente não parecem
inferiores em relação ao conteúdo produzido e exibido pela líder de audiência
da TV aberta brasileira.
Já o terceiro fator diz respeito às questões de inovação que as versões
“internacionais” trazem. Os vídeos em inglês e espanhol trazem vocativos e
adjetivos de tom pejorativo, que acabam por incrementar as camadas de humor
do meme. São eles: bitch e pendeja, se referindo a uma certa “indignação pela
indignação” por parte de Raquel; fucking, shit e Carlos Daniel como forma de
intensificar as surpresas de Ana – esse último termo pode ser considerado
pejorativo, pois faz alusão aos nomes compostos comuns em novelas
mexicanas. Por outro lado, a versão em japonês, apesar de não adicionar
palavras extras nas falas das protagonistas do meme, adicionou elementos
visuais característicos de programas de variedade da televisão japonesa
(imagem 7)
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Imagem 7: Aspectos visuais adicionados na versão japonesa do meme
dos Três Reais6

Fonte: YouTube

Apesar de as três versões terem se popularizado principalmente através
do Twitter, é no YouTube que elas são mais facilmente encontradas. Ao
pesquisar o termo “três reais meme”, todas as versões analisadas neste artigo
aparecem como resultado, na primeira página da busca. Não é uma tarefa fácil
encontrar os autores originais desses vídeos, uma vez que eles são baixados e
compartilhados por diversos outros canais do YouTube e perfis em outros sites
– no entanto, o autor da versão japonesa colocou como marca d'água seu
usuário no Twitter e no YouTube. Seu perfil no YouTube, EdwardTheCat, possui
diversos outros conteúdos de dublagem. Então, apesar dos memes dos três
reais não terem sido publicados originalmente no YouTube por seus autores,
eles refletem o tipo de conteúdo que podemos relacionar aos produtores
“profissionais amadores”, pessoas “comuns” que criam conteúdo de qualidade
semelhante a produções de lugares hegemônicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A linguagem dos memes traz muitas vezes certo aspecto de amadorismo
6

Estes dizeres em japonês significam “A Sra. Raquel faz carteiras fofas com caixas de leite”. Mais a
frente no vídeo, aparece a frase “O custo material é de apenas 3 REAIS”, também em japonês. Tradução
dos dizeres e da dublagem feita por Telma Yamabe.

276

que soa como um convite para que seja reproduzido, readaptado (SANTOS et

al, 2016, p.154). Esse aspecto de amadorismo se monta a partir da
disponibilidade de softwares de fácil manipulação, que maleabilizam quaisquer
dificuldades que o usuário “médio” da internet poderia encontrar – o aplicativo

Meme Generator Free, disponível gratuitamente no Google Play, facilita a
montagem de memes imagéticos, por exemplo, e já foi baixado mais de 10
milhões de vezes. Aplicativos de edição facilitada de vídeos e imagens também
atuam como facilitadores neste processo.
Uma vez que a criação de memes (e suas readaptações) não possui
necessariamente a barreira da dificuldade tecnológica, em tese qualquer pessoa
poderia ser autora de uma peça memética. Mas como pensar autoria quando
falamos de um gênero midiático (SHIFMAN, 2014, apud CHAGAS, 2018)
baseado na transformação de outros conteúdos? Atualmente, parece que as
plataformas digitais e os detentores dos direitos autorais possuem certa “vista
grossa” em relação à produção de memes – que pode se dar por conta do
grande conteúdo publicado diariamente, mas também por conta da visibilidade
que eles trazem aos conteúdos originais. No caso das produções de empresas
que esperam por uma reprodução memética, esses conteúdos são vistos com
bons olhos e, muitas vezes, compartilhados pelos próprios artistas/corporações.
A versão em inglês do meme dos Três Reais foi compartilhada por Rodolpho
Rodrigo, integrante da equipe do quadro Isso a Globo Não Mostra, por exemplo.
A partir da reflexão deste artigo, pode-se inferir que empresas estão não
apenas se apropriando da linguagem dos memes (como no caso dos videoclipes
de Katy Perry e PSY), mas também sendo pioneiros na produção de memes a
respeito de conteúdos próprios. No caso dos Três Reais, a Globo tornou pauta
nas redes sociais um meme sobre um quadro que havia ido ao ar praticamente
um ano antes. Ao pesquisar sobre os Três Reais na Google, os resultados que
aparecem contam a história do meme e, por vezes, direcionam o usuário ao
vídeo do meme original, mas também à matéria de 2018 – ambos vídeos
disponíveis no GSHOW, plataforma oficial da Rede Globo – tornando a
repercussão do meme duplamente rentável para a empresa televisiva. Desse
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modo, é possível concluir que a Rede Globo difundiu, então, seu conteúdo
autoral na internet utilizando da mão de obra gratuita dos profissionais
amadores, que são capazes de produzir conteúdos de qualidade semelhante ao
do canal hegemônico.
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MEMES E DISCURSO PUBLICITÁRIO SOB O FOCO DA
INTERGENERICIDADE
Lara Ferreira do Vale1

INTRODUÇÃO
Com o advento da internet no final do século passado e com a sua
posterior popularização a partir dos anos 2000, vimos surgir uma prática até
então restrita a produtores de conteúdo: a massiva participação de pessoas
comuns na produção da cultura e não apenas em seu consumo. A estrela
hollywoodiana Joseph Gordon-Levit2

(2010), corroborando com esta ideia,

afirma que “a mídia costumava ser de um jeito. Todo o resto do mundo só
tinha que ouvir. Agora a internet está permitindo que o que era um monólogo
se torne um diálogo. Eu acho isso saudável”.

1

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie
O ator é o diretor da Hit Record, uma organização online colaborativa fundada em 2005, responsável
por produzir curtas, longas, livros e CDs. https://www.hitrecord.org/
2

No final da primeira década do milênio, esse movimento atingiu seu pico
com o surgimento do meme de internet. Teorizado por Richard Dawkins na
década de 1970, o termo meme já foi estudado por outros teóricos de
diferentes áreas do saber, sob distintas perspectivas teóricas, até chegar à
forma amplamente divulgada na internet e se tornar uma das ferramentas de
engajamento mais exploradas por diferentes áreas como a publicidade 3, o
jornalismo e a mídia de entretenimento.
Atualmente, é praticamente impossível pensar, navegar e interagir na
internet sem se deparar com uma quantidade expressiva de meme; desse
modo, diante de qualquer situação de destaque, a internet é “bombardeada”
por eles. Sua importância é tamanha que, em 2018, os memes protagonizaram
as eleições gerais brasileiras. A discussão em torno do uso deles nas eleições foi
tamanha que um dos ministros do TSE4

chegou a se pronunciar sobre a

diferença entre memes e Fake News. Num ano em que escândalos envolvendo

Fake News e candidatos à presidência foram noticiados por veículos
jornalísticos e em que memes deram a tônica das campanhas de diferentes
candidatos, a associação é razoável, sobretudo porque parte dessas Fake News
foram propagadas por meio de memes ou viralizaram, de forma a se tornarem

memes.
Quando memes se tornam importantes ao ponto de serem usados como
ferramenta publicitária por candidatos5 numa eleição e em que pessoas passam
a se formar e a se informar politicamente por meio de memes, é preciso passar
a olhá-los de forma crítica.
Com o objetivo de analisar a aplicação do meme como gênero textual
num eventual cenário de eleição, ainda que não das eleições gerais brasileiras,
3

A edição de julho da revista de comunicação “Meio e Mensagem” define a Copa do Mundo da Rússia
como a “Copa dos Memes”, afirmando que “a produção intensa de memes” exigiu, também, uma resposta
rápida das marcas para melhor atingir seu público alvo durante o evento esportivo.
4
Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/ministro-do-tse-defende-liberdade-de-expressao-paradivulgacao-de-memes-23166326
5
Em 2019, o deputado federal anunciou a criação do Departameme, um departamento de comunicação
responsável por criar e fazer viralizar memes referentes ao candidato e seus projetos. Disponível em:
https://www.msn.com/pt-br/noticias/politica/%E2%80%9Cdepartameme%E2%80%9D-conhe%C3%A7a
-o-novo-departamento-de-kim-kataguiri/ar-BBViDpd?li=A AggXC1
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este trabalho apresenta alguns memes criados e divulgados pelo professor
Adélio Brito na ocasião de sua indicação para o prêmio Amigos do Mercado, sob
a perspectiva da intergenericidade teorizada por Marcuschi.

DO MEME DE DAWKINS AO MEME DE INTERNET: UMA BREVE
DIFERENCIAÇÃO
Para chegar à concepção de meme como gênero textual é necessário,
primeiramente, entender e diferenciar o meme da perspectiva teorizada por
Dawkins e o meme de internet, pois embora o segundo tenha seu significado
interligado ao primeiro, o meme de internet costuma obedecer a um formato
mais restritivo. O termo meme surge em 1976, quando Dawkins (2015: 330)
explica que
mimeme provém de uma raiz grega adequada, mas eu procuro
uma palavra mais curta que soe mais ou menos como “gene”.
Espero que meus amigos classicistas me perdoem se eu
abreviar mimeme para meme. Meme guarda relação com
memória, ou com a palavra francesa même.

Para Dawkins (2015: 330), o meme pode ser uma melodia, uma ideia,
um slogan, as modas no vestuário, entre outros. Ao traçar uma comparação
entre o meme e o gene, o autor concebe a ideia do meme como “um processo
que, num sentido amplo, pode ser chamado de imitação”.
Anteriormente à ideia de viralização do meme de internet, em 1999, a
psicóloga Susan Blackmore debruça-se sobre a memética, sugerindo que o

meme seja visto sob a ótica científica, uma vez que o conceito de memética
pode ser aplicado para explicar a evolução da cultura e da linguagem. Para ela,
o meme é uma forma de linguagem e, ao fazê-lo, explicita como a linguagem
propaga memes e porquê sua principal função, ao contrário do que somos
levados a acreditar, é a de propagação de memes:

284

A memética oferece uma nova abordagem sobre a evolução da
linguagem na qual nós aplicamos o pensamento darwiniano a
dois replicadores, não apenas um. Nessa teoria, a seleção
memética, assim como a seleção genética, faz o trabalho de
criação da linguagem6 (BLACKMORE, 1999: 124 – tradução
nossa).

Dessa forma, é possível dizer que o meme e a linguagem são
codependentes. Ainda que seja possível que o meme se replique por meio da
visualização de uma ocorrência, a linguagem torna esse processo mais rápido e
eficiente.
Algumas ações são difíceis de lembrar e, portanto, difíceis de
copiar, especialmente após algum tempo. Espera-se que
memes bem-sucedidos dependam de comportamentos que são
facilmente lembrados, para, então, serem reproduzidos mesmo
após longos períodos de tempo. A linguagem melhorou de
forma eficiente a memorização; lembrar-se de passos de dança
pode ser problemático, mas recordar “devagar, devagar,
rápido-rápido, devagar” é fácil7 (BLACKMORE, 1999: 126 –
tradução nossa).

Por sua vez, o meme de internet veio a ser conhecido devido às
imagens virais, sobretudo tirinhas humorísticas, produzidas e publicadas em
fóruns de internet. A princípio, o objetivo desses memes era provocar o riso;
contudo, na medida em que foram se popularizando, além de compreender um
número maior de formatos, como vídeos, gifs8

e montagens com fotos e

vídeos, aspectos como a crítica social e política, passaram a ser expressos em

memes também. Este formato de meme, ou seja, o meme de internet, é um
produto cultura participativa, que foi viabilizada pela popularização do acesso à
internet na última década e sobretudo nos dias que correm. Sob outra
6

Memetics provides a new approach to the evolution of language in which we apply Darwinian thinking
to two replicators, not one. On this theory, memetic selection, as well as genetic selection, does the work
of creating language.
7
Some actions are hard to remember and therefore hard to copy, especially after a delay. We would
expect the successful memes to depend on behaviours that are easily remembered so that they can be
reproduced even after long delays. Language has very efficiently improved memorability, remembering
dance steps can be troublesome, but remembering ‘slow, slow, quick-quick, slow’ is easy.
8

Graphics Interchange Format
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perspectiva teórica, a dos estudos dos meios de comunicação, podemos
considerar os memes como produtos da cultura da convergência.
A teoria defendida e explorada por Jenkins pode ser utilizada para
explicar como os memes vieram a se tornar o que conhecemos hoje: a internet,
tal qual a conhecemos, é colaborativa; o conteúdo que antes era monopolizado,
atualmente é produzido coletivamente por e para pessoas de diversos pontos
do mundo. Para o autor,
em vez de falar sobre produtores e consumidores de mídia
como ocupantes de papéis separados, podemos agora
considerá-los como participantes interagindo de acordo com um
novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por
completo (JENKINS, 2009: 30).

É importante ainda lembrar que, para ele, a convergência não se trata
apenas dos meios de comunicação e do denominador comum que a viabiliza —
a internet —, mas a ideia de que a cultura e o conhecimento são coletivos.
Antes de se propagar pela internet, a convergência ocorre no âmbito social, ou
seja, no bojo da interação. Segundo Jenkins (2009: 30):

Nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma
coisa; e podemos juntar as peças, se associarmos nossos
recursos e unirmos as nossas habilidades. A inteligência coletiva
pode ser vista como uma fonte alternativa de poder midiático.

GÊNEROS TEXTUAIS E MEME: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE
Embora o debate em torno dos gêneros textuais seja recente, o seu
estudo remonta à Grécia Antiga, com Platão e Aristóteles. Marcuschi (2002: 2223), a quem se recorre para explicar os memes sob a perspectiva da
intergenericidade, explica a utilização da expressão como
uma noção propositalmente vaga para referir os textos
materializados que encontramos em nossa vida diária e que
apresentam características sócio-comunicativas definidas por
conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição

286

característica. Se os tipos textuais são apenas meia dúzia, os
gêneros são inúmeros.

Bakhtin (2003: 262), retomado por Marcuschi ao falar sobre gênero,
indicava que a infinitude da riqueza e da diversidade dos gêneros do discurso
ocorre porque as atividades humanas são inúmeras. Com a popularização da
internet e a rápida propagação de seu uso, novos gêneros, tomando como base
antigos, foram surgindo na medida em que seus predecessores se mostraram
incapazes de atender às demandas comunicacionais da sociedade. Esse é o
caso, por exemplo, do e-mail, que se apresentou a princípio como a forma
eletrônica da carta, ou, no caso do meme, que pode ser considerado uma
evolução dos gêneros cartum e charge. Nas palavras de Marcuschi (2002: 21):
Seguramente, esses novos gêneros não são inovações
absolutas, quais criações ab ovo, sem uma ancoragem em
outros gêneros já existentes. O fato já fora notado por Bakhtin
[1997] que falava na 'transmutação' dos gêneros e na
assimilação de um gênero por outro gerando novos. A
tecnologia favorece o surgimento de formas inovadoras, mas
não absolutamente novas [...] O e-mail (correio eletrônico)
gera mensagens eletrônicas que têm nas cartas (pessoais,
comerciais etc.) e nos bilhetes os seus antecessores. Contudo,
as cartas eletrônicas são gêneros novos com identidades
próprias.

Neste contexto, podemos dizer que o meme da internet é um gênero
que guarda semelhanças com seus predecessores, os gêneros charge e cartum,
mas que introduz características próprias. Charge e cartum são textos
sincréticos, ou seja, combinam conteúdo verbal e não-verbal, de leitura rápida,
cujas plataformas de publicação são, primariamente, jornais e revistas. Ambos
os gêneros trabalham com o humor, a ironia e, sobretudo, a sátira, envolvendo
pessoas, momentos ou situações específicas, sendo a sátira e a ironia
responsáveis por ditar o tom do humor nos dois gêneros. Entretanto, enquanto
o cartum está atrelado a fatos atemporais e, por isso, sua crítica volta-se para a
coletividade, ao invés de focalizar um indivíduo; a charge se preocupa em
ilustrar um episódio atual e, justamente por isso, o foco geralmente está em
uma determinada personagem.
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O meme, distintamente da charge e do cartum, tem como suporte
majoritário a internet. E ainda que os grandes jornais em circulação online
ocasionalmente publiquem matérias em que diversos memes produzidos
refiram-se a um assunto específico (como por exemplo a publicação da revista
Isto É, em sua versão online), os memes criados na ocasião da prisão do expresidente Temer9, jornais e revistas, online ou impressas, não são seu meio
principal de veiculação.
Sobre o suporte, Marcuschi (2011: 174) assinala, de forma inconclusiva,
que
A ideia central é que o suporte não é neutro e o gênero não
fica indiferente a ele. Mas ainda estão por ser discutidos a
natureza e o alcance dessa interferência ou desse papel. Uma
observação preliminar pode ser feita a respeito da importância
do suporte. Ele é imprescindível para que o gênero circule na
sociedade e deve ter alguma influência na natureza do gênero
suportado. Mas isso não significa que o suporte determine o
gênero e sim que o gênero exige um suporte especial.

Ainda, faz-se imprescindível observar que o suporte do meme, ou seja, a
internet ou, mais especificamente, as redes sociais, dão espaço para a
pluralidade de opiniões, que, muitas vezes, são contraditórias. Uma vez que
tanto a charge quanto o cartum têm suportes aos quais apenas profissionais da
área têm acesso, com uma orientação política pré-definida, com as quais esses
profissionais ou concordam ou obedecem, pode-se dizer que a questão da
pluralidade fica comprometida. No caso do meme, há determinadas páginas
e/ou perfis em redes sociais que, assim como jornais e revistas, apresentam
uma determinada orientação política, mas um mesmo meme pode ser utilizado
para fazer críticas a situações conflitantes.
Para melhor compreender a questão do meme como um gênero textual
e abordar a questão da intergenericidade, utilizaremos, no próximo tópico,
alguns memes publicados pelo professor e diretor de arte Adélio Brito, na

9

Disponível em: https://istoe.com.br/prisao-de-temer-repercute-na-internet-e-gera-enxurradade-memes/
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ocasião de sua indicação ao Prêmio “Amigos do Mercado”, na categoria
Professor.

PRÊMIO AMIGOS DO MERCADO: A INTERGENERICIDADE EM DEBATE
O “Amigos do Mercado” é um grupo na rede social Facebook que conta
atualmente com mais de 26 mil membros da área publicitária ou afins. A
premiação, que teve sua primeira edição em 2017, anunciou quinze categorias
para votação no mês de novembro de 2018. O evento foi noticiado em portais
de notícias, como o Uol10, e em edições de jornais impressos, como O Globo. A
votação ocorre no próprio grupo, por meio de enquetes, e todos os integrantes
do grupo podem votar.
Adélio Brito, conhecido como Lelo Brito, fez uma divertida campanha no
seu perfil do facebook e também no próprio grupo “Amigos do Mercado” para
conseguir mais votos, fazendo uso do gênero textual meme. Ao todo, o
professor produziu e postou aproximadamente cinquenta memes durante o
período de votação, alternando entre memes já consagrados, ou considerados
clássicos entre os brasileiros, e também memes atuais, que se popularizaram
recentemente. Os memes produzidos na ocasião da nomeação do Professor
Adélio Brito e de sua campanha nas redes sociais suscitam o tema principal
discutido por Marcuschi (2011): o debate sobre a intergenericidade.

Como já notaram muitos autores, em especial Bakhtin (1979),
os gêneros se imbricam e interpenetram para constituírem
novos gêneros. Como observamos anteriormente, não é uma
boa atitude imaginar que os gêneros têm uma relação
biunívoca com formas textuais. E isso fica provado no caso de
um gênero que tem a função de outro, como é típico das
publicidades (MARCUSCHI, 2011: 162).

10

Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/12/03/vencedores-premioamigos-do-mercado.htm
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Para Marcuschi (2011), nomear os gêneros não costuma ser um
problema, pois eles já estão fixos em categorias, mas sim identificá-los, pois
nós comumente burlamos o cânone, mesclando a função com as suas formas.
Deste modo,
No caso da mistura de gêneros, adoto a sugestão da linguista
alemã Ulla Fix (1997: 97), que usa a expressão
“intertextualidade tipológica” para designar esse aspecto de
hibridização ou mescla de gêneros em que um gênero assume
a função de outro. Pessoalmente, estou usando
intergenericidade como a expressão que melhor traduz o
fenômeno. Essa violação de cânones subvertendo o modelo
global de um gênero poderia ser visualizada num diagrama
semelhante a outros aqui desenvolvidos 11 (MARCUSCHI, 2011:

165).

Figura 1 - Reprodução Facebook/Prof. Lelo Brito12

A princípio, não parece haver intergenericidade nesse meme de internet, mas,
em virtude da natureza não estática dos gêneros, a intergenericidade é mais
comum do que somos levados a acreditar. Ao analisar o meme acima ilustrado
com mais cuidado, é possível perceber a diferença na relação entre forma e
11

Com base no diagrama desenvovido por Marcuschi na ocasião da apresentação de uma publicidade que
se utiliza da forma de uma bula de remédio, utilizaremos um diagrama para explicar a intergenericidade
entre publicidade e meme.
12
Todos os memes produzidos pelo Professor Adélio Brito e utilizados nesta dissertação foram retirados
de seu perfil no Facebook. No entanto, uma vez que o autor costuma remover imagens e postagens com
certa periodicidade de suas redes sociais, optamos por não disponibilizar o link das postagens.
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função: temos, neste caso, a interface de um meme: temos a forma do meme,
mas a função da publicidade.
Se a função meme é, por meio da comicidade, entreter, pode-se afirmar
que a da publicidade é convencer o interlocutor. No caso dos memes
produzidos pelo professor Adélio, o objetivo era convencer o interlocutor a
destinar seu voto a ele. Dessa forma, não temos apenas um meme, mas
também um produto da intergenericidade, pois, embora uma das funções seja
aquela majoritariamente relacionada ao meme, a principal pertence ao campo
da publicidade.
Tomando como base o diagrama proposto por Marcuschi (2011),
desenvolvemos o diagrama abaixo para explicar como ocorre a relação entre
função versus forma, na intergenericidade.

Figura 2 – Reprodução Arquivo Pessoal

O

próximo

meme

deixa

ainda

mais

explícita

a

relação

de

intergenericidade nos memes empregados pelo Professor Adélio na ocasião de
sua campanha eleitoral:
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Figura 3 - Reprodução Facebook/Prof. Lelo Brito

O conceito de intergenericidade pode ser aproximado ao conceito de
intertextualidade, posto que, se memes podem, facilmente, apresentar a
função de outro gênero, sempre é possível notar a referência a outro texto. Os

memes têm uma carga fortemente intertextual, seja pela imagem que utilizam
para ilustrar a mensagem, seja pelo conteúdo verbal que pode ser novo ou
não. Ao transmitirem uma ideia, costumam se referir a outros conteúdos que
nem sempre são captados com facilidade pelo seu leitor. Uma vez que memes
nem sempre mencionam a fonte explicitamente, faz-se ainda mais necessário
um leitor capaz de identificar a presença do texto prévio como qual o meme
em questão dialoga. Eni Orlandi (1996: 11) explica:

[...] podemos dizer que há relações de sentido que se
estabelecem entre o que o texto diz [...], e o que outros
textos dizem. Essas relações de sentido atestam, pois, a
intertextualidade, isto é, a relação de um texto com outros
(existentes, possíveis, ou imaginários).
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Os sentidos que podem ser lidos, então, em um texto não
estão necessariamente ali, nele. O(s) sentido(s) de um
texto passa(m) pela relação dele com outros textos.

No caso do famoso meme da Bela Gil “você pode substituir... por...”, o
professor Adélio faz uma referência ao seu nome e apelido, sem deixar de,
naturalmente, pedir votos. Este meme apresenta tanto conteúdo intergenérico,
quanto conteúdo relativo ao intertexto:

Figura 4 – Reprodução Facebook/Prof. Lelo Brito
Por meio da utilização e da divulgação massiva com memes, o professor
Adélio, embora não tenha conseguido vencer a votação na categoria para a
qual estava indicado, conseguiu alcançar o segundo lugar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em consideração os elementos aqui esboçados, pode-se
assinalar que o entendimento do meme como um gênero textual passa pela
compreensão e estudo de outras áreas do saber, que, ao serem aproximadas
estabelecem uma relação de paridade e conduzem para a percepção desse
fenômeno de natureza sincrética e altamente dependente do repertório de seus
leitores. Nesse quadro, o meme surge como produto da cultura participativa e
da convergência, e, portanto, sua criação e sua viralização se dá, sobretudo,
por meio da ação de pessoas comuns, sem passar pelo controle da mídia
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formal, como se via acontecer nas décadas anteriores à internet e às redes
sociais.
O entendimento de que o meme, assim como o gênero textual e seu
estudo e análise, passa, também, pelo entendimento de uma cultura local ou
global que está sempre em modificação, descarta a possibilidade de um estudo
ambos os temas como algo fixos. Dessa forma, o meme pode se tornar um
produto cujo objetivo ultrapassa o do entretenimento, podendo ser utilizado
como ferramenta de convencimento e manipulação, como ilustrado na análise
dos memes produzidos e compartilhados pelo professor Adélio Brito.
Em linhas gerais, o que se pretendeu neste artigo foi, em especial, além
de destacar a contemporaneidade do fenômeno sincrético meme, levantar
pontos de reflexão quanto à sua importância no contexto comunicativo atual e
à sua pertinência como objeto de estudos nos domínios das teorias da
linguagem.
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PRÁTICAS DE CONSUMO: PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MEMES
IMERSOS NA EXPERIÊNCIA TELEVISIVA
Luiza de Mello Stefano1

INTRODUÇÃO
O paradigma comunicacional contemporâneo frente às posibilidades
trazidas pela conectividade, tem alterado as formas de distribuir e circular
conteúdo e, consequentemente, o modo de assistir e produzir televisão.
Diversos fenômenos, sejam eles tradicionais ou emergentes, estão no cerne da
reconfiguração da experiencia televisiva: o surgimento da internet e das redes
sociais, a convergência midiática, o desenvolvimento da cultura participativa e
da subcultura fã. É importante destacar que tais fatores não seguem uma
ordem cronológica e tampouco sequencial, ao passo em que o surgimento de
um influencia e potencializa o desenvolvimento e expansão dos demais. A
simbiose entre televisão e web, consolidada a partir de tais fenômenos, faz com
1

Mestre em Comunicação pelo PPGCOM/UFJF e pós-graduanda em Comunicação e Marketing em
Mídias Digitais. Membro do Grupo de Pesquisa Conexões Expandidas. E-mail: luizamellost@gmail.com.

que um modelo contemporâneo de consumo, produção e distribuição de
conteúdo televisivo surja. As duas arquiteturas comunicacionais passam a
habitar espaços compartilhados e reconfiguram a dinâmica e o fluxo
informacional de produtos televisivos.
O programa de reality show brasileiro Big Brother Brasil é um dos
exemplos de produtos que nasce em um modelo de TV broadcast, porém, tem
se mostrado como catalizador das possibilidades de identificar quais linguagens
e práticas de consumo se dão no ambiente conectado e que oferecem a
capacidade de manter o programa em muitos ambientes de maneira síncrona,
tornando exemplar como objeto de observação. O programa, que veiculou sua
primeira temporada em 2002, foi criado concomitantemente com o surgimento
das novas tecnologias e vem apresentando a cada edição novas ações e
estratégias para se adequar ao mercado atual. A atração se constitui como um
gênero híbrido, fruto da convergência midiática e apresenta como principal
característica a participação. As características e particularidades do formato,
entre eles a hibridez, a diversidade de público e narrativas, destacaram o
potencial significativo do programa e de seus fãs para pesquisas acadêmicas.
Pensando neste contexto, realizamos uma observação imersiva
durante a 18ª temporada do programa BBB tanto na TV quanto na web, a fim
de identificar as relações, interferências e conexões entre os dois ambientes. Na
ocasião, nosso foco foi mapear a ecologia social da atração, isto é, identificar as
ações e estratégias usadas pelo reality para distribuir seu conteúdo nas redes e
na televisão, assim como a forma com que os fãs circulam as informações
geradas pelo programa, especialmente no Twitter. Levando em consideração os
objetivos da pesquisa e particularidades dos objetos empíricos, formulamos um
percurso metodológico que incluiu como aporte a etnográfica virtual em toda
etapa de monitoramento. A escolha do método tem como finalidade
compreender as apropriações culturais dos fãs do programa, assim como o
posicionamento do reality show nas redes sociais. O método abrange a cultura,
a observação e pesquisa de campo que, no nosso caso, foi realizado nas
comunidades virtuais. Para Amaral, Natal e Viana (2008, p.35) “a etnografia
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virtual leva em conta as práticas de consumo midiático, os processos de
sociabilidade e os fenômenos comunicacionais que envolvem as representações
do homem dentro de comunidades virtuais”.
O corpus de análise foi elaborado a partir da observação empírica
no período que englobou o início da divulgação da nova temporada nas redes
sociais – dia primeiro de janeiro de 2018 – até a exibição do último episódio do
BBB 18, no dia 20 de abril de 2018. O monitoramento aconteceu na TV, redes
sociais oficiais e site do programa e no Twitter através de hashtags préselecionadas: #RedeBBB e #BBB18. No momento em que nos aprofundamos
nas comunidades de fãs no Twitter para identificar comportamentos, práticas e
o modo particular de consumo, circulação e produção dos usuários engajados,
a intensa produção de memes se destacou de forma significativa e se mostrou
relevante para ser desenvolvida em trabalhos futuros. Dessa forma, os
principais

memes

disseminados

durante

a

temporada

analisada

se

transformaram em objeto de estudo no presente artigo, que tem como objetivo
identificar as relações e sentidos desse tipo de conteúdo com o modelo de
consumo televisivo vigente na contemporaneidade. De maneira geral, buscouse entender quais são as novas práticas de recepção, produção e circulação que
surgem no atual modelo televisivo quando a figura do fã se torna protagonista
em uma cultura participativa cada vez mais impossível de ser ignorada. Nossa
hipótese leva em conta que a experiência televisiva contemporânea no âmbito
consumo apresenta a produção de conteúdo gerados pelos fãs, sobretudo a
criação de memes, como peça-chave.

EXPERIÊNCIA TELEVISIVA NO CONTEXTO DA CULTURA
PARTICIPATIVA
A reconfiguração da experiência televisiva está intimamente ligada
com a potencialização da cultura fã e participativa. Para Jenkins (2015, p. 23) o
fenômeno é “[...] complexo, multidimensional, que atrai diversas modalidades
de participação e níveis de engajamento”. Os fãs possuem um modelo
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particular de consumo e produção e características similares à de uma
comunidade social, que inclui hierarquias, regras, hábitos, conflitos, agregações
e rupturas. Eles se identificam como participantes de uma comunidade cultural,
parte de uma identidade coletiva onde compartilham interesses comuns com
outros membros. Ainda segundo o autor (2015, p.42), eles são “[...] leitores
que se apropriam de textos populares e que os releem de uma forma que serve
a interesses distintos, como espectadores que transformam a experiência de
assistir à televisão numa cultura participativa mais rica e complexa”.
O conceito de cultura participativa, inicialmente, foi criado para
“descrever a produção cultural e as interações sociais de comunidades de fãs,
buscando inicialmente uma maneira de diferenciar as atividades de fãs das de
outras modalidades de espectador” (JENKINS; FORD; GREEN, 2014, p. 24). Em
compreensão mais recente, o conceito passa a se referir “uma variedade de
grupos que funcionam na produção e na distribuição de mídia para atender a
seus interesses coletivos” (p. 24).
O

ambiente

conectivo

possibilitou

que

os

fãs

formassem

comunidades e vínculos sociais em um espaço não somente de encontro, mas
de comunicação, construção e compartilhamento de formas de produções
coletivas e colaborativas. Um ambiente comum onde, juntos, pudessem dividir
suas opiniões, o interesse por um produto midiático e, mais ainda, um cenário
que torna a cultura fã possível, uma vez que suas atividades demandam
fortemente da presença de uma comunidade.
O termo “comunidade virtual” foi cunhado por Rheingold (2000, p.
20, tradução nossa2) na década de 90 e, segundo o autor, são “[...] agregados
sociais que surgem da Internet, quando uma quantidade suficiente de gente
leva adiante essas discussões públicas durante um tempo suficiente [...] para
formar redes de relações pessoais no ciberespaço”. Os coletivos inteligentes,
assim denominados por Santaella e Lemos (2014), possuem características
próprias que incluem a ausência de controle centralizado, natureza autônoma e
2

“[...] aggregations that emerge from the Net when enough people carry on those public discussions long
enough, with suficiente human feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace”.
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alta conectividade entre os grupos. Ao falar em comunidades particularmente
de fãs, Jenkins (1992) adota o termo fandom que começa a ganhar forma com
o acesso facilitado às fitas de vídeo e “[...] transforma a experiência do
consumo televisivo na produção de novos textos, ou ainda mais, de uma nova
cultura e uma nova comunidade” (JENKINS, 2015, p. 63). Atualizando o
conceito, Jenkins, Ford e Green (2014, p. 210) definem o fandom como “[...]
um tipo de coletividade (no qual eles agem como comunidades em vez de
indivíduos) e conectividade (no qual seu poder é amplificado por seu acesso às
comunicações ligadas em rede) cuja presença está sendo sentida na cultura
contemporânea”.
É preciso reforçar que ambos os fenômenos não são ideias novas,
entretanto, se amplificaram e ganharam maior visibilidade com o surgimento
das novas tecnologias. Ao alinharmos as particularidades da subcultura fã e as
possibilidades e transformações implantadas pela cultura participativa na
experiência

televisiva,

vislumbramos

contemporânea que não só

a

emergência

de

uma

audiência

consome, mas cria conteúdo, muda as

possibilidades de participação e exercessem grande influência nos meios de
comunicação. O cenário de intensa participação configura novas formas de
ressignificar o papel dos consumidores/fãs e produtores que se entrelaçam
profundamente. Novas práticas de consumo tornam-se realidade a partir das
formas de interação possíveis pelas redes sociais e suas conexões com o
conteúdo televisivo.

PRÁTICAS E DINÂMICAS DE CONSUMO: PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO
DE MEMES
Os dados obtidos durante a imersão na comunidade de fãs do Big
Brother Brasil possibilitaram legitimar novas práticas de consumo de conteúdo
televisivo. Ao analisar a estrutura e práticas culturais e comunicacionais dos
usuários no Twitter - incluindo hábitos, rituais, dinâmicas, comportamentos,
práticas, linguagens, características, formas de sociabilidade; a produção e
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circulação de memes se destacou de forma significativa e imprevisível,
tornando-o, indiscutivelmente, a atividade de maior destaque na comunidade
de fãs do BBB.
Capazes de ser remixados inúmeras vezes para transmitir uma
opinião ou sentimento, os memes apresentam um caráter complexo ao
aglutinar diversas referências, recursos e contextos em um só conteúdo que
nos ajudam a entender com mais precisão o modo particular de consumo
contemporâneo. Segundo Jenkins (2015, p. 55), “ [...] os fãs têm prazer de
construir conexões intertextuais entre uma ampla gama de textos. [...] sua
participação vai além do interesse por um único texto e engloba muitos outros”.
Os fãs possuem vasto repertório cultural e audiovisual que está relacionado
com a memória afetiva e social de produtos midiáticos já consumidos. Dessa
forma,

eles

introduzem

novos

sentidos

num

processo

constante

de

ressignificação de conteúdos que origina a produção de memes.
O conceito de meme teve origem nos estudos da

biologia

relacionado à memória dos organismos e significava unidades contagiosas ou
herdadas de informação cultural capazes de serem replicadas e transmitidas de
uma pessoa para outra. O termo, cunhado por Dawkins na década de setenta,
era fundamentado na replicação de ideias, conhecimento e outras informações
culturais através da imitação e transferência. Os memes que circulam
diariamente pelas redes sociais são exemplos de remixagem, onde um
conteúdo é ressignificado, viraliza e recebe contribuições de outros usuários de
forma colaborativa. Para o Lemos (2005), a remixagem consiste em um
conjunto de práticas sociais e comunicacionais de (re)combinações, apropriação
e colagens a partir das tecnologias digitais. O fenômeno é fruto da cultura
digital e está intimamente ligado ao processo de ressignificação e atribuição de
sentido. Dessa forma, devem ser encarados como uma nova forma de
linguagem e não apenas uma justaposição de imagens e textos (LEMOS, 2005).
Jenkins, Ford e Green (2014) associam o aspecto viral dos memes com o atual
modelo da propagabilidade. Para os atores, “a metáfora viral capta a velocidade
com que novas ideias circulam pela internet” (p. 41). Com isso, a web
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potencializa uma das características principais dos memes: seu poder de
propagação. A conectividade e a digitalização da comunicação fazem com que
os memes se materializem em sua própria circulação.
Em relação à natureza qualitativa, Knobel e Lankshear (2007)
perceberam peculiaridades que repousam nos memes considerados bemsucedidos, são elas: a presença da intertextualidade, do humor ou ironia, da
justaposição e o caráter colaborativo. Em diálogo com as categorizações
apresentadas, acrescentamos a metalinguagem como outra particularidade
fortemente

presente

nos

memes

circulados

na

rede.

Enquanto

a

intertextualidade diz respeito à referência cruzada de uma série de eventos,
produtos midiáticos, práticas culturais e populares que convergem em um só
conteúdo (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007), a metalinguagem, por sua vez, referese ao diálogo de um meme com outro já existente. Para Chalhub (2005, p.52),
no contexto da literatura, “a intertextualidade é uma forma de metalinguagem,
onde se toma como referência uma linguagem anterior”.
Alguns memes se sobressaíram durante o período empírico. Um
deles foi criado pelos fãs com base no enredo da novela das nove em exibição
na época, intitulado “Do outro lado do Paraíso”. A relação e conexão entre os
dois produtos foram construídas a partir da imagem da cena que foi destaque
no folhetim em que aparece o retorno de Clara (personagem principal) à trama
para se vingar daqueles que a fizeram mal no passado. A remixagem consistia
na troca do rosto da personagem pelo rosto dos participantes do BBB (figura
1). A frase “vocês não imaginam o prazer que é estar de volta” foi apropriada
pelos fãs e recontextualizada em diversos momentos, sendo inserida
repetidamente quando o participante no qual eles estavam torcendo retornava
do paredão. O meme foi replicado de forma tão significativa que destaque
também na TV e foi apropriado pelo programa para elaboração de estratégias,
dinâmicas e quadros especiais.
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Figura 1 - Memes criados pelos fãs em que referencia a novela das
nove da Globo, “O outro lado do Paraíso”. Fonte: twitter.com

Figura 2 – Meme criado pelos fãs em que referencia a
série “Pretty Little Liars”. Fonte: twitter.com
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Na mesma perspectiva, outra produção criativa também surgiu do
envolvimento dos fãs, porém, ao contrário do meme anterior que dialogava
com um produto da própria emissora, dessa vez os usuários relacionaram o
contexto do reality com a série norte-americana Pretty Little Liars (2010-2017).
A imagem de divulgação da sexta temporada, exibida em 2015, foi remixada
pelos fãs: o rosto das atrizes foi trocado pelo dos participantes do Big Brother
Brasil, enquanto em cima do caixão foi colocado o rosto daqueles que os fãs
queriam
ver fora do programa. Analisando semioticamente, o caixão constituía um
índice: o competidor derrotado ou aquele que os fãs queriam ver fora do jogo.
Uma outra possibilidade era a inserção do símbolo do Twitter junto aos sujeitos
que carregavam o caixão, simbolizando a força que a comunidade de fãs no
microblog possuía no jogo (figura 2).
Este caso evidencia a existência de vasto repertório cultural nos fãs,
uma vez que se trata de um produto que não contêm relação aparente com o
reality e que diz respeito a um conteúdo disseminado há três anos, ou seja,
diretamente relacionado a memória afetiva do consumidor.
Contudo, o grande meme da edição – “levanta a cabeça princesa,
senão a coroa cai’, reforça aspectos importantes do modelo particular de
consumo, produção e circulação dos fãs acerca da narrativa exposta na TV. A
frase dita pela participante Jéssica viralizou nas redes e ganhou destaque entre
os assuntos mais comentados no Twitter instantaneamente. Analisando o
aspecto linguístico e estético, a maioria dos primeiros memes criados e
circulados nas redes relacionavam a frase com o fato de ser segunda-feira, ou
seja, uma situação externa sem qualquer afinidade com o programa ou com a
participante, mas conexo ao contexto histórico, vivencial. Diversas remixagens
e processos de ressignificação foram criados. No exemplo a seguir (figura 3), o
usuário mescla características intertextuais e metalinguísticas ao trazer
referências não somente do meme original com a frase e elementos indiciais
que apontam as características da participante Jéssica (cabelo loiro e adereço
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no cabelo), mas também de um outro meme que dialoga com o emergente - o
da personagem Mônica. A gama de analogia interliga o meme de maneira ainda
mais densa com o contexto interpretativo. Neste caso o usuário que tiver
contato com a imagem construída precisa entender e relacionar todos os
elementos linguísticos, indiciais e estéticos presentes e expostos para chegar ao
interpretante final. A inserção de um meme externo à realidade do programa e
da emissora para expressar um sentimento relativo ao jogo, provoca a
ressignificação do mesmo para atender aos novos obetivos, em outro contexto
e transmitindo uma mensagem distinta.

Figura 32 - Conteúdo ressignificado do
meme “Levanta a cabeça princesa, senão a
caroa cai’. Fonte: twitter.com

É

possível

notar

nessas

produções

recursos

intertextuais

e

metalinguísticos que materializa a forma como a ação do fã é ampla, crítica e
complexa e tem ressignificado o consumo de conteúdos televisivos. Elementos
narrativos, linguísticos e estilísticos são articulados e inter-relacionados a fim de
transmitir uma mensagem, sentimento ou valor dos usuários. A produção e
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consumo de memes compreendem processos cognitivos e práticas de
ressignificação de mensagens criticamente nas quais a atribuição de sentido se
faz em diálogo com o contexto, o repertório e as competências do intérprete a
partir da identificação das analogias. Por conseguinte, o processo finaliza na
aptidão do consumidor de disseminar a informação, atribuir sentidos e
interpretações próprias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção e circulação de memes nas redes sociais digitais, prática
imersa na atividade das comunidades virtuais de fãs, inaugura uma nova
experiência de consumo televisivo. Ao analisar os memes que surgiram na 18ª
edição do Big Brother Brasil, conseguimos repensar as práticas tradicionais de
produção e circulação de informação,

assim como os processos de

ressignificação a partir do consumo coletivo.
Os casos apresentados elucidam a complexidade presente na
produção e interpretação dos memes que dependem fortemente do contexto e
do repertório dos fãs que irão tanto criá-los quanto consumi-los. Dessa forma,
tanto

produtores

quanto

consumidores

necessitam

de

competências,

habilidades e práticas, de leitura e escrita, para criarem e chegarem a
totalidade

da

mensagem.

É

uma

atividade

essencialmente

coletiva,

colaborativa e que potencializa o sentimento de pertencimento à comunidade
no momento em que o fã consegue construir, interpretar e relacionar as
diversas referências ali expostas. O processo de circulação e propagação, neste
caso, é simples: só compartilha e remixa o conteúdo aquele usuário que
distingue o sentido total da mensagem transmitida e se identifica com ela.
A investigação contribui para o entendimento dos processos
comunicacionais contemporâneos de consumo material e simbólico dos
produtos televisivos observados na produção de conteúdo gerados pelos fãs a
partir do seu engajamento. Confirmamos nossa hipótese e defendemos que a
reconfiguração da experiência televisiva, sobretudo no âmbito do consumo,
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passa pelo universo dos memes e pelo modelo particular das comunidades de
fãs, pelo menos no caso do BBB. Conhecer, portanto, suas particularidades e
representações, é conhecer de forma aprofundada e detalhada as novas
práticas de consumo televisivo.
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POSSÍVEIS APROPRIAÇÕES DO “JEITINHO” BRASILEIRO E DA
GAMBIARRA EM MEMES POLÍTICOS: UMA ANÁLISE INICIAL DE
MEMES RETRATANDO JAIR MESSIAS BOLSONARO.
Madianne Nunes1
Maria Beatriz Filgueiras2

INTRODUÇÃO
Tal como pontuado por Neta (2016), a Era da Viralidade é,
possivelmente, o cenário onde os memes encontram e vivem o seu apogeu.
Isto porque o fluxo de comunicação encontra, no ciberespaço, uma maior
conectividade, de modo a permitir uma evolução cada vez mais rápida e uma
transmissão cada vez mais longínqua dos memes, tornando-os verdadeiras
epidemias na Web.
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Dentro da memesfera que se constitui a World Wide Web, o meme
torna-se, então, uma espécie de “folclore pós-moderno” (SHIFMAN, 2014) que
permite conhecer mentalidades, normas e valores de grupos de indivíduos,
além de relacionarem-se às novas formas de participação social dentro das
redes de comunicação (NETA, 2016). É neste âmbito que “a história dos memes
é crucial para o entendimento da cultura digital, não apenas como uma
característica de uma subcultura da Internet, mas como um artefato cultural
que está ganhando novo significado e função à medida que atinge mais e mais
o mainstream” (BÖRZSEI, 2013, p. 155).
Neste contexto, destacam-se os memes políticos, que, de acordo com
Shifman (2014) participam de um debate sobre como o mundo deveria ser e
qual a melhor maneira de alcançar este objetivo. Ainda de acordo com a
autora, são três as funções interconectadas para os memes políticos dentro de
um regime democrático, sendo estas as funções de: (1) persuasão ou

advocacy; (2) ação popular; (3) modo de expressão e discussão.
A partir da perspectiva de Chagas (2018), é possível observar uma
posição privilegiada dos memes políticos em relação aos demais aparatos
teóricos empregados como estratégias de comunicação política, já que estes
são capazes de difundir mensagens persuasivas às massas, incitando-as à ação
política. Deste modo, se há um discurso que destaca características e aspectos
de um candidato, movimento ou causa, os memes permitem sintetizar os
pontos positivos ou satirizar os pontos negativos, de maneira a consolidar sua
proposta retórica por meio da metáfora.
À política, relaciona-se intimamente a identidade nacional do coletivo
onde esta está inserida. Deste modo, o presente trabalho atém-se a
compreender alguns construtos importantes do identitário nacional do povo
brasileiro - sendo estes o “jeitinho” e a gambiarra, representados a partir de
memes veiculados no Twitter de apoiadores do presidente, retratando Jair
Messias Bolsonaro.
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REFERENCIAL TEÓRICO
Ao propor o conceito de mediação em Comunicação, Martín-Barbero
busca descrever “um espesso espaço de crenças, costumes, sonhos, medos,
tudo o que configura a cultura cotidiana” (MARTÍN-BARBERO, 2000, p. 154).
Segundo Laraia (2003), é possível notar que o termo alemão “Kultur” era
utilizado no século XVIII de modo a simbolizar todos os aspectos de cunho
espiritual de uma determinada comunidade. Para o autor, é possível definir
cultura como a forma de ver o mundo. Deste modo, apreciações de ordem
moral e valorativa, comportamentos e até posturas podem ser considerados
como produtos de uma herança cultural, ou seja, resultado de uma
determinada cultura sobre um indivíduo nela inserido.
A cultura de uma determinada sociedade, surgida a partir da
socialização, desempenha um importante papel na construção da identidade
cultural de um povo. Por identidade cultural, compreende-se, a partir da
perspectiva de Bourdieu (1982, p. 139), “o produto da dialética histórica de
uma diferenciação cumulativa”. Para Oriol (1979), é possível separar a
identidade em “produzida” e “instituída”, atribuindo ao primeiro conceito um
processo histórico e coletivo, enquanto aponta o segundo como uma obra da
instituição, ou seja: a identidade produzida corresponde à base material do
grupo, enquanto que a identidade instituída relaciona-se à ideologia deste.
Por identidade coletiva, compreende-se, a partir de Melucci (1996), uma
definição compartilhada e produzida por um certo número de indivíduos ou
grupos, de modo a formar uma rede onde estes atores interagem, se
comunicam, se influenciam e tomam decisões. Assim, para que esta perdure,
não pode depender de sentimentos indistintos ou de signos materiais; para que
a organização de um grupo seja durável, esta deve recorrer ao espaço
simbólico, permitindo a organização dos grupos e a relação de cada indivíduo
com este (ORIOL, 1985 apud MARTINS, 1996). À esta estrutura simbólica,
pode-se associar uma “língua comum, partilha indiscutível dos traços de cultura
e de mentalidade, uma solidariedade inelutável dos destinos” (MARTINS, 1996,
p. 26).
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Neste âmbito, a criatividade e a estética do precário se fazem presente
em diversos memes que buscam retratar o povo brasileiro, a partir de
representações da “gambiarra” e do “jeitinho” em diversas páginas dentro do
ciberespaço que destacam, em suas postagens, estes aspectos identitários
coletivos ao povo brasileiro, tais como O Brasil Que Deu Certo, South America
Memes, Legado da Copa e O Melhor do Brasil.
De acordo com Barbosa (1992, p. 32), “o jeitinho é sempre uma forma
“especial” de se resolver algum problema ou situação difícil ou proibida; ou uma
solução criativa para alguma emergência, seja sob forma de burlar a alguma
regra ou norma preestabelecida, seja sob a forma de conciliação, esperteza ou
habilidade”. A partir da perspectiva de Boufleur (2006, p. 39), a gambiarra
“pode refletir ideias como feio, desleixado, precário, rústico, grosseiro, tosco,
‘feito na pressa, de qualquer jeito’, incômodo, efêmero, paliativo, volátil,
informal, popular, paralelo, inadequado, imperfeito, inacabado – ideias muitas
vezes relacionadas à imagem de pobreza e precariedade”.
Neste contexto, dialogar com um povo a partir da utilização de símbolos
e representações com as quais este se identifica em sua identidade coletiva é
uma forma de gerar identificação e humanizar o interlocutor. Em um contexto
político inserido na esfera da virtualidade, as representações e memes são uma
forma eficiente de expressar e propagar ideias e ideais: “há humor, mas não é
só isso. Geralmente, um ponto de vista é expressado através do humor. Os
memes tentam influenciar uma rede de contatos e em geral se tornam uma
espécie de peça de marketing político” (PENNEY, 2016. In: FREITAS, 2016). De
acordo com Chagas (2018, p. 10),

Em suma, definimos, de modo abrangente, os memes políticos
como fórmulas discursivas ou artefatos culturais que, a partir
de uma interação com seus congêneres, e através de um
processo de circulação em diferentes redes sociais, são capazes
de despertar ou demonstrar o engajamento político do sujeito
ou ainda socializá-lo com o debate público, através de uma
linguagem metafórica e orientada à construção de um enredo
ou enquadramento próprios, que fazem uso, muitas vezes, de
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referências da cultura popular. Com base nesta interpretação,
desenvolvemos uma discussão sobre os usos dos memes,
especificamente na internet, como estratégia retórica
empregada pelos candidatos durante a disputa eleitoral.

No atual cenário político brasileiro, faz-se possível observar, em memes
que retratam Jair Messias Bolsonaro, uma associação a características
simbólicas de grande força para a identidade coletiva brasileira: a gambiarra e o
“jeitinho”, percebidos como “simplicidade”, “humildade” e “brasileirice”, em
contraponto ao que é esperado do cargo que Bolsonaro atualmente ocupa.
Desse modo, o presente trabalho surge, então, de inquietações iniciais e
questionamentos, tais como: Seriam, então, estes memes, uma forma de
persuadir o povo brasileiro a identificar-se com o atual presidente da República?
Tais memes seriam uma forma de humanizar a figura de Bolsonaro, cujos
discursos de ódio geraram repercussão mundial?3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS (INICIAIS)
O presente trabalho é fruto de uma inquietação e percepções iniciais das
autoras diante de uma possível apropriação que está sendo realizada da figura
do atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Como já discutido anteriormente,
Bolsonaro ficou nacionalmente conhecido por seu posicionamento político
conservador e discursos de ódio, enaltecendo, inclusive, torturadores. Assim, a
imagem do político foi se aproximando à uma figura rígida e controladora, onde
chega a identificar os próprios filhos por números, como se estivesse no
Exército. Desse modo, as críticas de opositores se orientavam também para
esses aspectos da imagem de Bolsonaro.
Em 2018, notou-se que as aparições do então candidato à Presidência da
República sofreram modificações quando retratadas na mídia, sendo, então,
3

É importante ressaltar que este trabalho não pretende responder às questões apresentadas, pois trata-se
de um tema que necessita uma análise e uma discussão mais aprofundada, assim como entender uma
contextualização maior, que são as eleições de 2018 e suas particularidades.
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associadas à símbolos comuns a identidade popular brasileira, presentes em
diversos memes e páginas em mídias digitais. A partir de tais percepções é
possível fazer associações com o “jeitinho brasileiro” (BARBOSA, 1992), já
discutido no tópico anterior, como forma de possivelmente criar estratégias de
aproximação com o público e amenizar a imagem polêmica construída através
dos anos de carreira política de Bolsonaro.
Nesse contexto, seguidores e apoiadores também usam da imagem de
Bolsonaro para se aproximar do povo e tentar mostrar uma imagem diferente
de seus discursos de ódio, onde Presidente representa o típico cidadão
brasileiro de classe média. Para a discussão, neste trabalho, sobre o tema
proposto, foram selecionadas duas imagens que obtiveram repercussão na
mídia nacional para iniciar uma discussão sobre como os apoiadores do
Presidente se utilizam de atitudes consideradas “gafes”, a partir o cargo que ele
atualmente ocupa, para introduzir uma espécie de releitura da figura de
Bolsonaro com nuances que remetem aos memes, já discutidos no tópico
anterior.

ANÁLISES:
UMA
POSSÍVEL
APROPRIAÇÃO
DO
“JEITINHO
BRASILEIRO” NA CIRCULAÇÃO DE IMAGENS DE BOLSONARO
Na última semana da campanha do segundo turno, o então candidato à
Presidência recebeu a equipe do Jornal Nacional, da TV Globo, para um café da
manhã. Na ocasião, uma cena em específico chamou a atenção do público.
Bolsonaro oferece para o repórter café e pão recheado de leite condensado.
Esse suposto café da manhã do candidato logo “viralizou”, levando consigo uma
imagem despojada e amenizada da figura já disseminada de Bolsonaro.
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Esse hábito de Bolsonaro ficou conhecido como “pão à Bolsonaro” e logo
diversas pessoas começaram a se identificar com os hábitos do então candidato
à Presidência, inclusive dando receitas de pão com leite condensado para as
pessoas fazerem em casa, além de padarias apropriando-se do hábito para

alavancar as vendas (O GLOBO ONLINE, 2018).
Fonte: Folha de São Paulo (2018).

Na imagem acima é possível perceber que a intenção de passar uma
imagem de simplicidade é mantida, apesar de o cenário ser uma casa em um
condomínio em frente ao mar no Rio de Janeiro. Essa percepção é justificada
pela forma que o então candidato dispõe a sua suposta mesa de café da
manhã. É notável que as fatias do pão estão sobre a mesa sem o aparato de
nenhum prato, há uma colher enfiada dentro da lata de leite condensado, uma
faca espetada no queijo, sujeira possivelmente do leite condensado na mesa e
ainda o celular sendo carregado no meio de tudo, o que pode passar a
impressão de desleixo, de conforto, no sentido de se sentir à vontade, e
simplicidade.
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É interessante perceber que o copo em que Bolsonaro está colocando o
café é típico de botecos brasileiros, o que reforça a intenção de passar uma
imagem simples e reconhecida popularmente através de símbolos próprios. A
camisa do time de futebol também auxilia na construção da imagem popular do
candidato nos últimos momentos antes da eleição, o que nos lembra o que diz
Chagas (2018) sobre o uso da cultura popular comumente utilizada em épocas
de eleições.
Essa imagem repercutiu de diversas formas nas mídias digitais, entre
usuários que aprovaram o hábito alimentar do atual Presidente da República,
assim como pessoas que decidiram experimentar o “pão à Bolsonaro” e outras
que, embora discordassem de suas atitudes políticas, elogiaram a forma de
consumo do café da manhã (SALLES, 2018).

Fonte: Folha de São Paulo (2018).
Na imagem acima, a partir do comentário de um dos apoiadores do
então candidato, é possível perceber que a imagem do café da manhã de
Bolsonaro começa a ser apropriada politicamente, além de servir para
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“recordar” aos demais que ainda era época de eleição e a disputa ainda
precisaria ser ganha. Podemos inferir também desse comentário que a imagem
de Bolsonaro começa a ganhar quo de meme, brincadeira; ao se referir ao
“café da manhã reforçado” utilizando a imagem de Bolsonaro em tom de
diversão.
O segundo caso de repercussão memética abordado no presente
estudo ocorreu em decorrência à primeira coletiva de imprensa de Jair Messias
Bolsonaro como presidente do Brasil, datada de 2 de novembro de 2018. A
coletiva aconteceu em sua residência, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de
Janeiro. Na página do Instagram oficial de Bolsonaro, uma fotografia da
coletiva foi postada e logo foi apropriada por seus apoiadores em uma
disseminação de memes utilizando a imagem. Isto porque o “palanque”
utilizado para a coletiva foi feito, improvisadamente, com uma prancha de

bodyboard, uma mesa de vidro e uma estrutura metálica (apontada por
internautas como um apoio para samambaia) (VEJA, 2018), tal como pode ser
observado no post do Instagram oficial de Bolsonaro:
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Fonte: VEJA (2018).

A imagem gerou uma forte repercussão no próprio Instagram,
chegando a mais de 850 mil likes e 16 mil comentários e também na imprensa,
tendo sido abordada como “um detalhe que chamou a atenção” em veículos de
notícias, como a Veja. A gambiarra, “onde essa necessidade de resolver um
problema ou imprevisto, geralmente no campo material, de forma imediata,
encontra soluções criativas e pouco usuais, lançando mão de materiais,
ferramentas e artefatos fora do padrão para solucionar esses problemas”
(PEREIRA; PINHEIRO; KUNZ, 2014, p. 62) logo gerou apropriações na
memesfera, de modo que a imagem foi disseminada por seguidores e
simpatizantes de Bolsonaro em um tom positivo - o que pode ser associado à
função de persuasão dos memes políticos, tal como pontuado por Shifman
(2014 apud CHAGAS, 2018), sendo este tipo de meme o que mais se aproxima
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da condição de “peça viral”, além de exercer efeitos de influência social - o que
remonta à própria viralidade do meme. É possível observar algumas
apropriações e significados dados pelos simpatizantes de Bolsonaro a partir dos
tweets a seguir:

Fonte: VEJA (2018).

Pode-se observar a exaltação à uma suposta simplicidade do presidente
eleito, onde os internautas o colocam em uma posição “anti-sistema”, onde ele
mantém a humildade mesmo em um cargo de alto escalão - o de chefe de
Estado. No tweet da usuária Avena, jornalista e Youtuber de direita, destaca-se
a frase “somos todos como o Jairzão”, que coloca o presidente em uma posição
de “gente como a gente”, um brasileiro típico em sua simplicidade na “mesa de
café com mata mosquito e pão sem prato”.
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O usuário Paulo, redator e criador de conteúdo e também de direita,
utiliza um tom humorístico ao afirmar que “o sistema foi humilhado” por alguém
que dá uma coletiva de imprensa em uma prancha de bodyboard, cuja
“simplicidade” chega a ser cômica. Observa-se que uso da gambiarra de Jair
Messias Bolsonaro gera satisfação e identificação por parte dos seus
simpatizantes, o que pode ser compreendido a partir da perspectiva de Barbosa
(1992, p. 135), ao apontar que essa forma criativa de resolver e enfrentar
problemas é “como uma identidade-símbolo, que congrega em si toda uma
forma de perceber o Brasil e os Brasileiros e que enfatiza uma vertente da
sociedade brasileira”.
Foi possível observar, na repercussão das “gambiarras” e “simplicidade”
de Bolsonaro elementos significados como brasilidades: como o “jogo de
cintura” para resolver problemas ou o “copo de boteco” presente à mesa de
café da manhã. Deste modo, observa-se entre os simpatizantes de Bolsonaro
uma disseminação desses conteúdos imagéticos, associando-os à exaltação e
identificação com tais características, de modo a representar Bolsonaro como
um autêntico brasileiro, simples, humilde, indiferente aos luxos que a vida
presidencial pode proporcionar, sendo, “sozinho”, alguém que “humilhou o
sistema” - ainda que o presidente viva em um condomínio de luxo na Barra da
Tijuca, uma das regiões mais nobres do Rio e tenha, em conjunto aos demais
membros da família, um patrimônio estimado em 6 milhões de reais,
acumulados da vida política (ÉPOCA, 2018).
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OS MEMES NO SEU FEED: FRAGMENTOS DE EXPERIÊNCIA E
MEMÓRIA EM REDE
Marise Lourenço1

INTRODUÇÃO
A iniciativa para a presente pesquisa surgiu do ensejo de compreender o
contemporâneo (AGAMBEN, 2009) através dos processos que nos permeiam.
Essa busca, que se pauta na investigação da narrativa contemporânea dentro
do espaço virtual, intenta
compreender a circulação de diferentes discursos, sendo os memes, uma das
mais presentes locuções atuais para esse compartilhamento.
A priori, partindo de uma perspectiva semiológica (BARTHES, 2006),
visou-se investigar a significância desses objetos, tendo em vista que sua
constituição se pauta nas relações de representação que se efetuam a partir de
imagens que são legendadas com textos, seja de forma explícita ou implícita,
1

Mestranda em Estudos de Literatura da Universidade Federal Fluminense. Bolsista
CNPq. Email: marise.lourenco9@gmail.com

formando diversos sistemas de significados produzidos por meio desses jogos
de linguagem. Por seu compartilhamento, tão rápido e fugaz, sobretudo dentro
das redes sociais, que são como os links mais próximos do real, extensões de
nossa vivência dentro no ambiente virtual, foi-se percebendo que suas
dinâmicas de significação estavam para além de seu signo, já que sua alocação
discursiva decorre de inúmeros processos. Isso fez com que o recorte teórico
enveredasse para outras observações, acentuadas a partir de outras leituras.
A complexidade dessas dinâmicas ocorre, em grande parte, por conta da
linguagem cibernética, visto que ela se dá de formas distintas, absorvendo
sentidos vários de acordo com o local de fala, falante e tipo de sítio; o meme é
um entre tantos eventos da linguagem virtual. Ademais, observa-se que seu
propósito comunicativo é inegável, visto que o meme serve, muitas vezes,
como uma espécie de ponte de comunicação, que utiliza imagens, gifs e afins
(HORTA, 2005), para expressar um significado que possui vastos semantismos,
embora muitas vezes tenha uma finalidade jocosa.
Portanto, pensar nos processos virtuais como temas que ocorrem, se
desenvolvem e se compartilham apenas dentro desse meio, seria uma visão
redutora, sobretudo no que diz respeito ao meme. A narrativa que tais
expressões possuem não diz respeito apenas ao espaço virtual ou ao seu
entendimento enquanto signo, mas também à nossa condição de sujeito ativo
numa era pós-virtual (BEIGUELMAN, 2015). Pensar em tal tema, além de nos
auxiliar a compreender um pouco mais sobre esse não-lugar, representado, no
nosso atual espaço-tempo, pela fugacidade dos acontecimentos, significa
também buscar o entendimento do nosso local na contemporaneidade.

MEMES: UM ARTEFATO EM REDE
A partir do primeiro levantamento teórico, observou-se que o histórico
dos memes em nossa cultura advinha de outro campo, o da biologia, e que um
etólogo, chamado Richard Dawkins, havia cunhado o termo para designar um
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elemento que assim como o gene, replicava/imitava códigos, mas dentro da
cultura e seus aspectos.
Por conter esse caráter de imitação, replicação, reprodução, alguns
teóricos da comunicação se apropriaram do termo, num momento posterior,
para designar o meme como o entendemos hoje.

“Já no contexto das práticas comunicacionais
da internet, o uso do termo abrange “ideias,
brincadeiras, jogos, piadas ou comportamentos que
se espalham através de sua replicação de forma
viral” (FONTANELLA, 2009, p. 8 apud HORTA, 2005)

O meme surge como um fenômeno de linguagem, que embora possua
uma unidade de sentido jocosa, também admite uma sinonímia plural. O
próprio termo, que advém da biologia, diz muito sobre o evento, imitação, e
além de se construir enquanto um signo que produz sentidos a partir de uma
imagem ou da união entre texto e imagem, também se constitui de um
processo de narração anterior, e muitas vezes até posterior, de produção,
reprodução, legendagem ou releitura, visto que o falante, o espaço e o modo
pelo qual são divulgados, também influenciam na sua recepção e significância.
Essa primeira cartografia dos memes fez com que a pesquisa pudesse
avançar na tentativa de compreender os diversos atravessamentos que a vida
em rede nos proporciona, sobretudo, nos sítios tecnológicos, que abrigam
diversos processos que fazem do universo contemporâneo uma experiência
bastante intrigante. Do ensejo de compreender tais problemáticas, essa
pesquisa intenta averiguar, a partir do fenômeno meme, os caminhos da
narrativa na cena presente. A delimitação temática visou atender aos
procedimentos de leitura adotados para a realização das análises a serem feitas
nesse trabalho, assumindo o meme como um objeto que dialoga com um
estágio e um ambiente específicos da cultura contemporânea, investigando
alguns de seus elementos constitutivos.
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O meme possui diversos procedimentos instigantes, como a falta de
autoria (ou da reivindicação de uma autoria), dubiedades de circulação (ainda
que ele possua seus pertencimentos coletivos, ideológicos e políticos), a
assinatura do discurso a partir de um nicho e sua a recepção variável (de
acordo com os espaços de circulação). Além disso, pensar em seu suporte
(Twitter, Facebook, Instagram) faz com que reflitamos sobre as nuances
presentes no “navegar”, que a partir do meme nos apresenta um caráter de
zigue-zague, que produz rotas semânticas distintas dentro da dimensão pública,
ultrapassando as concepções de público, privado e anônimo, bem como sua
alocação a cada navegação que o reinscreve e reenquadra semanticamente.
Essas colocações nos são acentuadas por Tavernani e nos auxiliam nessa
investigação.
A circulação dos enunciados se dá em função dos mecanismos
de poder em jogo, conjugando práticas de legitimação e
posições enunciativas. Dessa maneira, tendo como horizonte a
busca por unidades mínimas de significação, dentro de um
sistema de enunciados possíveis, bem como na descoberta das
regras de formação discursiva, das condições de existência de
um determinado grupo de enunciados, compreender os
processos de convergência passa, necessariamente,
pelo
estudo da construção do sentido e dos efeitos de verdade que
modulam o fluxo narrativo nas redes, projetando não a busca
de uma verdade e de um real, mas de credibilidade e
verossimilhança. (TAVERNANI, 2013, p.8)

Todas essas questões nos fornecem um campo vasto de investigação
que reflete a respeito de sua performance a partir desses deslizamentos, nos
deslocamentos da vida real e da vida virtual, já que o meme existe no trânsito
da comicidade e da paródia, do público e do privado, do erudito e do popular.
São discursos que se entrecruzam e promovem tensão nos debates circulantes,
havendo muitas vezes procedimentos que dessacralizam, desierarquizam e
remodelam os significados que se instauram, a partir de elementos populares e
midiáticos, como pontes de disputas éticas, estéticas e políticas.
Pensar em tais aspectos nos faz acentuar o debate sobre os memes,
sobretudo se pensarmos que ele se instaura em um período bastante complexo
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da cena pública e fornece um campo de investigação que faz com que
reflitamos sobre os aspectos presentes na contemporaneidade: nesse cenário
se encontra a narrativa. É nesse sentido que retomamos Walter Benjamin, que
em seu ensaio “Experiência e pobreza”, situa-nos diante dos problemas da
narrativa, oriundos das novas formas de organização da sociedade moderna,
apontando-nos uma crise dizendo, em “O narrador”, que “a arte do narrar está
em vias de extinção”.
Para refletirmos como essas questões colocadas por Benjamin ao falar da
modernidade reverberam em nosso universo contemporâneo, utilizamos a
autora Jeanne Marie Gagnebin, que acentua esses estudos e nos aloca diante
da complexidade do ato de narrar enquanto uma prática política. Os problemas
da narrativa são oriundos dos traumas pós-guerra, das dificuldades do
capitalismo, da nossa impossibilidade de narrar questões que se apresentam a
nós como problemas do real, impossíveis de serem transmitidos pela narrativa
(GAGNEBIN, 2014). Se antes a narração servia como forma de transmissão da
experiência, agora estabelece-se com ela uma relação conflituosa, de
desconfiança, devido às dificuldades de se encarar certas experiências no
tempo presente.

Na modernidade as transformações do tempo
humano e da relação com a morte acarretam
transformações profundas, se não desastrosas, para
a própria possibilidade do narrar. Ainda que a
pulsão narrativa continue presente, ela não pode
mais se configurar nas grandes formas clássicas do
épico, não pode transmitir uma “experiência”
comum e por todos compartilhada [...], mas deve
narrar as dificuldades da partilha e o esfacelamento
da transmissão. (GAGNEBIN, 2014, p.225)

Nesse contexto, tornou-se necessário transformar e reconfigurar a
narração, e tais nuancem dentro do cenário contemporâneo podem ser
observadas em nossas formas de comunicação cotidiana, no narrar e no
compartilhar. O espaço público e compartilhado da internet se tornou uma das
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maiores e mais utilizadas ferramentas onde podemos visualizar como as
transmissões se estabelecem hoje, e é nessa conjuntura de práticas cada vez
mais fugidias e fugazes promovidas pela era pós-virtual que se encontra o
meme: um artefato que vem se estabelecendo como uma narrativa que por
conta de sua condição, também rápida e passageira, ilustra nossa condição na
era atual.
A partir do conceito de pós-virtual, colocado por Giselle Beiguelman
começamos a refletir sobre as relações entre real e virtual, tornando-se
indispensável “assumir que as redes se tornaram tão presentes no cotidiano e
que o processo de digitalização da cultura é tão abrangente, que se tornou
anacrônico pensar na dicotomia real/virtual” (BEIGUELMAN, p.148) e que,
sendo assim, pensar no meme é também pensar nas atualizações que nossas
vivências efetuam nas dinâmicas da vida contemporânea.
Tais concepções, cada vez mais complexas, vislumbram nosso lugar
nesse cenário: um lugar que sintetiza nossa condição de sujeito numa era pósvirtual, marcada pelo esfacelamento da experiência, pela dificuldade do narrar e
por fixar memória em um tempo fragmentado e efêmero.

PROCEDIMENTOS DE LEITURA
Como já apontado, o meme possui diversos procedimentos que nos
fornecem um campo bastante vasto de leitura, mas, por questões teóricas,
optamos por analisar alguns pontos intrigantes em memes compartilhados no
site Twitter e em algumas páginas do Facebook.
É preciso que se observe, sobretudo, sua capacidade de infiltração,
dinamização, e acionamento do debate público, como um elemento que
movimenta a cena pública, num contexto em que todos possuem uma opinião,
muitas vezes apenas representada pelo meme, que se manifesta em diversos
estágios-esferas públicas.
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Figura 1: meme sobre o impeachment retirado do Twitter.

Tal fato foi bastante perceptível às épocas do pedido de impeachment da
presidente Dilma. Ainda que muitas pessoas não tivessem uma opinião formada
sobre as questões políticas em torno do debate que estava ocorrendo,
inúmeros memes foram confeccionados a fim de tentar dar conta desse
episódio da vida pública, como podemos perceber na Figura 1. O meme
apresentado se constitui de numerosos elementos da narrativa pública comum,
efetuando assim, uma funcionalidade bastante intertextual, que fornece
elementos presentes na paródia, por exemplo. Sobre isso, Horta (2005) nos
acrescenta: “o que fundamenta o meme como linguagem é a repetição e a
paródia.”.
A construção de sentido para a Figura 1 se dá a partir de uma
impossibilidade narrativa de lidar com esse evento que se deu de forma tão
problemática na cena política do país e, nesse sentido, produzir memes desse
cunho se tornou um modo de tangenciar essas temáticas tão controversas,
sobre o viés de uma repetição parodística. Assim, o fundamento de repetição e
paródia do meme intenta transformar o fato problemático em matéria do risível
(ALBERTI, 2002) a fim de tornar possível que se fale sobre ele nessa tentativa
de escapar a ele, pois, como Garramuño (2012) diagnostica, na cena
contemporânea “o real não pode ser representado; só pode e deve, em síntese,
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ser repetido.” O meme, dessa forma, se instaura como um real assinalado
através do risível, da paródia.
Criamos assim uma rota semântica que remonta o episódio da seguinte
forma: ao fundo, vemos a foto da câmara no dia da votação, e em torno da
imagem são disponibilizadas algumas figuras que configuram a comicidade da
atual situação: Vanusa cantando o hino nacional, em alusão ao episódio em que
a cantora foi convidada para cantá-lo, mas errou a letra; Galvão Bueno,
conhecido comentarista da rede Globo que possui características bastante
satirizadas em repertórios públicos por seus inúmeros bordões e forma de falar;
e por fim, a atriz Glória Pires, que ao ser convidada para comentar o Oscar em
2016, se absteve de comentários, demonstrando certo desconhecimento sobre
os filmes que deveria comentar, ficando assim, marcada pela frase que gerou
muitos memes “Não sou capaz de opinar.”. Percebemos assim, que:

A intertextualidade explícita é uma característica dos memes,
cujo potencial de replicação e contaminação se dá justamente
em função da exploração da variedade de campos semânticos
que podem ser retomados a cada novo enunciado memético.
Cada apropriação parodística, metafórica que replica as
estratégias figurativas do meme em questão e ressignifica seu
enunciado verbal acrescenta um novo valor semântico à
narrativa. (TAVERNANI, 2013, p.10)

Se o meme é um discurso sobre certo momento de uma cena cultural,
política, estética, e esse momento é instantâneo, ele nos coloca diante da
problemática de uma nova experiência com a memória, nos inscrevendo na
cultura do não-duradouro, em uma experiência de rastro e de resto que
tentamos recuperar, num contexto em que já perdemos a convicção de que a
escrita é o nosso rastro mais duradouro (GAGNEBIN, 2006); a escrita é um
vestígio, assim como o meme, e ao fim, são só vestígios de um certo lugar,
momento, cultura.
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Tendo em vista tais aspectos, é preciso que se investigue o espaço de
comicidade

como

procedimento

vasto

e

complexo,

seu

elemento

de

compartilhamento e de viralização, além de seu caráter de manutenção dos
discursos e das formas de se experimentar e vivenciar o presente, pois, como já
pudemos vislumbrar, todos esses elementos contribuem para que um meme se
torne viral. Nesse sentido, pensar sobre sua presença em nosso tempo é
também escavar a cena contemporânea, que vem sendo palco de diversos
acontecimentos que sintetizam, e talvez até mimetizem, nossas partilhas éticas,
políticas e estéticas (RANCIÈRE, 2005) na vida cotidiana através da vida em
rede.
Agora tentaremos observar memes retirados da página do Facebook
“Obras literárias com capas de memes genuinamente brasileiros”.

Figura 2: meme da página “Obras literárias com capas de memes genuinamente
brasileiros”.
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Percebemos que a página efetua o seguinte procedimento: relaciona um
elemento da cultura erudita a outro da cultura popular. Para tal, produz a
colagem de um meme (em grande parte, gerado no Twitter) na capa de uma
obra literária, relacionando os conteúdos. Nem sempre o meme possui uma
relação explícita ou completa com o conteúdo do livro, muitas vezes a relação é
meramente entre as palavras do título, que podem, inclusive, legendar as
figuras que são coladas nele. Esse procedimento é feito dentro de um grupo e
as capas produzidas pelos membros são publicadas em sua página oficial no
Facebook. O grupo, abertamente de esquerda, propõe com suas capas a
investigação e a leitura do que é produzido, bem como a reflexão sobre
questões sociais e políticas, fornecendo um dos maiores fundamentos que
acreditamos possuir um meme: acionar o debate, popularizar elementos e
fornecer vasta produção de sentido e leitura sobre eles.
Essa constituição de caráter híbrido faz com que, muitas vezes, o
entendimento sobre o humor produzido através das colagens só seja
plenamente alcançado se houver o mínimo conhecimento sobre o conteúdo por
parte do interlocutor, ainda que nem sempre essas informações sejam
acionadas ou completamente necessárias para o entendimento dos jogos de
sentido que essas colagens efetuam, pois:

O riso a partir de um meme será, assim, resultado de
determinada compreensão, sendo, por conseguinte, um efeito
possível do entendimento, mas não necessário. Logo, o que
torna o meme risível não é só a incongruência dos elementos
nele presentes, mas também a compreensão contextual que
rodeia esse contraste e certa familiaridade com a linguagem.
Esses elementos fazem o leitor e o autor do meme aceitarem
ser parte desse jogo de intertextos. (HORTA, p.122, 2005)

Tal fato fornece, tanto dentro do grupo, como nos próprios comentários
acerca da postagem, um debate que gira em torno daquele comum que os
indivíduos partilham. A curtida na página, nesse caso, une os sujeitos em um
mesmo universo e demonstra seus interesses por aquele tipo de conteúdo.
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Cria-se, assim, um contexto no qual os participantes do debate desenvolvem
interpretações para o meme que partem de seu repertório temático e também
estabelecem pontes para novos sentidos e compreensões que são acionadas
seja pelo meme, pelo título do livro, por seu conteúdo, ou pela junção de todas
essas categorias que se unem nessa partilha estética e política que direciona
para múltiplos diálogos em rede. Essa partilha “é o modo como se determina no
sensível uma relação entre um conjunto comum compartilhado e a divisão de
partes exclusivas.” (RANCIÈRE, 2005).
Essas esferas discursivas nos fazem pensar sobre as concepções de
(com)partilhamento, já que nossas ações tecnológicas comportam inúmeros
procedimentos que nos direcionam para a reflexão sobre uma ética virtual que
ilustra relações complexas de disputas políticas e estéticas que são travadas,
cotidianamente, nos espaços das redes sociais.

Figura 3: meme da página “Obras literárias com capas de memes genuinamente
brasileiros”.
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As contribuições para a página advêm muitas vezes de outras páginas
que já possuem um repertório direcionado, como no caso da Figura 3. Sendo
assim, o humor é gerado através da junção de elementos que partilham de um
conjunto comum que intensifica e tenciona a temática da “luta de classes”. O
mesmo não ocorre na Figura 2, por exemplo, já que são vastas partes
exclusivas contribuindo para a formação de um comum: a figura da tartaruga
legendada com uma situação recente (a proibição do uso de canudos plásticos
no município do Rio de Janeiro, que envolve o debate sobre os riscos de seu
descarte para as tartarugas marinhas), legenda essa que, além de efetuar a
personificação ao animal, também lhe caracteriza de forma a “enfrentar” e
“revoltar-se” com quem lhe causa o mal (presente no debate sobre a proibição
de canudos). Assim, o meme se relaciona muito mais com o título do livro do
que com sua temática, já que o livro de George Orwell suscita outras reflexões
políticas e utiliza da imagem dos animais para efetuá-la em sua narrativa que
simula um regime totalitário.
Percebemos, assim, que existem modos diversos para se efetuar jogos
de sentido e produção de humor nos memes. No caso da página em questão, a
relação entre os conteúdos se dá muitas vezes de forma bastante crítica, com
uma espécie de reflexão sucinta sobre as ideias presentes no livro e afins,
fazendo-nos vislumbrar também o caráter de síntese que um meme pode
possuir. Refletir sobre os memes produzidos nessa página é interessante,
sobretudo pelo fato de que os discursos que subjazem essas produções se
instauram em um núcleo muito específico, que apesar de fornecer debates a
partir das inclusões que se faz ao conteúdo a partir dos memes, também se
coloca diante do papel de nos mostrar que o meme pode ter uma
responsabilidade política pelas vias do humor. Apesar disso, muitas vezes o
humor pelo humor é única fonte, a única via, e também o único caminho que o
meme irá trilhar em sua efêmera vida, e nem por isso ele perde sua potência
dentro das redes sociais, muito menos sua complexidade constitutiva.
Dentro de outras propriedades também muito intrigantes percebemos
que ele corresponde a uma característica comum à nossa era: certa
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despersonalização do narrar. Ele generaliza uma experiência ao criar em seu
repertório um fato, episódio ou característica comum a determinado núcleo
social e, assim, mimetiza uma experiência que pode ser de qualquer um, mas
que não deixa de ser subjetiva. Florência Garramuño aborda tal característica
em algumas narrativas contemporâneas; Walter Benjamin nos fala sobre o bom
narrador possuir um apelo ao que é compartilhado por todos, como o contador
de parábolas. Nesse sentido, essa característica presente no meme faz com que
seja

fácil

vislumbrar

como

ele

se

estabelece

enquanto

narrativa

contemporânea. Tal elemento, presente em determinadas categorias de memes
(assumindo que este possui diversas categorias, ainda que o presente trabalho
não intente se aprofundar nelas), faz com que sua expressão admita a
presença de uma subjetividade discursiva e crie um discurso amplo e comum. O
compartilhamento advém do reconhecimento do sujeito naquele discurso
sintético, e assim, o ato de compartilhar ocorre através da familiaridade, da
representação.

É

dessa

forma

que

são

criados

nichos

que

disputam/separam/repartem os territórios virtuais.
Entretanto, tal recepção e repercussão depende de um entendimento
prévio por parte do interlocutor, que pressupõe um conhecimento partilhado,
que é parte de um saber mútuo, de uma memória comum (HORTA, 2005). Com
as leituras que empreendemos nesse trabalho, pudemos perceber um pouco
como essas memórias e experiências circulam em páginas no Facebook,
demonstrando um pólo de disputas complexo e marcado pelo entrecruzamento
de ideias que produzem novas significações e nichos na internet. Essas formas
de utilização do meme acentuam sua capacidade de criar comunidades e
também tornam perceptíveis as dificuldades do narrar, que precisa ser efetuado
de uma forma coletiva e de presença viral. Trata-se, nesse sentido, de
possibilitar inúmeras leituras e criar diversos repertórios de compartilhamento
de uma ideia, brincadeira, discurso e afins.
Como percebemos, existem alguns elementos presentes no meme que
são bastante complexos e que, além de utilizarem das projeções efetuadas pelo
uso das imagens, também se utiliza de diversos mecanismos linguísticos para
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construir seus significados. Dentro desses elementos notamos um destaque
para a importância do contexto, já que o meme existe num conjunto de
práticas que envolve um campo de disputas discursivas e, nesse sentido, às
vezes sua significação se acentua ou adquire novos significados a partir dessa
premissa. Ademais, percebe-se também a importância de relações de partilha
para o fenômeno não só do compartilhamento, mas também de sua
distribuição, recriação, alocação e significação; um meme pode até possuir
elementos intrínsecos por si só, mas esses jogos de sentido elevam seus
desdobramentos e muitas vezes também aumentam sua vida útil dentro da
rede.
Cabe salientar que todas essas observações funcionam como sintomas
que nos fazem identificar não apenas as características e fundamentos dos
memes, mas também como estes se relacionam com a narrativa e com nossa
postura diante das novas tecnologias. A ascensão do meme e sua resistência e
existência no universo contemporâneo vislumbra a complexidade das novas
formas discursivas, do narrar, do experimentar e, sobretudo, e talvez mais
gravemente, nossa dificuldade e talvez impossibilidade de lidar com a memória
nos tempos atuais. O meme, nesse sentido, atualiza essa temática, e nos faz
refletir sobre essa relação tão complicada e traumática.
Essas contribuições nos fazem perceber que o meme nos propicia uma
forma de recriar o mundo através da linguagem (GARRAMUÑO, 2012), já que
os assuntos contemporâneos dificultam o narrar. Tais características nos fazem
observar como a narrativa contemporânea, de um modo geral,

está

representada pelo hibridismo, pela dificuldade de narração, pela fragmentação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um meme diz mais que mil palavras e, nesse sentido, ele nos faz
vislumbrar o grande colapso da narrativa e do que é ser contemporâneo; ser
contemporâneo é sofrer pela crise de representação, pelo excesso, pela falta. É
utilizar o meme como forma de síntese que diz respeito a um ponto de vista
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muito maior do que qualquer textão que se possa fazer sobre a atual crise
política do país, ou sobre qualquer outro evento que faça parte desse nicho. É
ver que algumas pessoas também se utilizam dessa linguagem sintética para
compartilhar uma figura que compactua com ideais racistas e fascistas, e
perceber que essas ferramentas estão em constante circulação e são utilizadas
de formas díspares, e que esses compartilhamentos não estão isentos de
problematização, porque a linguagem, enquanto dispositivo (AGAMBEN, 2009),
também serve como uma arma que nos aprisiona, que cria ilusões de
democratização e popularização dos debates, que gera discursos vazios e
inconsequentes.
Nesse sentido, cabe mencionar os recentes acontecimentos pré segundo
turno das eleições de 2018, onde pudemos perceber a importância da
circulação dos memes como elementos geradores de opinião que se
instauraram em alguns debates como verdades, ainda que compartilhassem de
elementos oriundos de fake news e afins. Diversas páginas, como a do MBL,
investiram na confecção de memes que dialogavam com nosso contexto
político, na finalidade de produzir efeitos de sentido e se infiltrar no imaginário
popular dos interlocutores. Segundo artigo da VICE, o grupo, “que iniciou sua
trajetória militante anti-petista na internet e hoje, segundo fontes, compra
outras páginas para manter seu domínio na proliferação de notícias
apaixonadas em forma de montagens de fácil assimilação”, exerceu forte
influência nas eleições de 2018, incluindo-se em diversos meios de
comunicação e agitando a cena pública com seus discursos eloquentes e de
fácil inserção nos debates públicos.
É claro que em paralelo a isso outras páginas tentaram entrar nesses
embates para disputar discursos, assim como a página “Obras literárias com
capas de memes genuinamente brasileiros”, citada nesse trabalho. Essas
questões nos salientam que as redes sociais são um pólo de constante disputa
e que, ainda que existam memes com conteúdos duvidosos, também existirão
outros que tentam resistir a essa onda de fake news e verdades irrefutáveis.
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Notamos, com base nessas questões, que o meme possui uma potência
discursiva bastante importante e latente para nos fazer reconhecer algumas
características do nosso tempo. Ainda que ele denote, como defendido nesse
artigo, nossa situação fragmentada, ele também possui uma força de ação
perceptível dentro dos ambientes de disputa narrativa, sobretudos os virtuais.
Nesse sentido, pretendemos continuar na investigação atenta das dinâmicas
fornecidas por esse artefato que, como inúmeras pesquisas recentes nos
indicam, possui procedimentos e características que fornecem um vasto campo
de investigação e aprofundamento nos estudos das mídias sociais, das
dinâmicas políticas e estéticas e dos sujeitos de nosso tempo.
A presente pesquisa trata-se, nesse sentido, de uma tentativa de cavar a
cena contemporânea em busca de entendimentos que intentem fornecer
respostas às dinâmicas sociais e políticas que giram em torno de nossa
condição atual; uma condição fragmentada, que necessita da busca por esses
rastros e restos.
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OS MEMES DA NETFLIX: CONSTRUÇÃO DE MARCA E
COMUNICAÇÃO NOS SITES DE REDES SOCIAIS
Mayka Castellano1
Daniel Rios2

INTRODUÇÃO
Para divulgar o lançamento da série de animação Disenchantment
(Netflix, 2018 – presente), a equipe da Netflix no Brasil produziu um vídeo
promocional chamado “Glossário de Memes”. Como a dublagem em português
do desenho possuía inúmeras falas retiradas de memes famosos no país, a
campanha se propunha a explicar de forma bem humorada alguns desses
bordões para os espectadores leigos. Essa não foi a primeira vez que o serviço
de streaming fez uma ação baseada em memes. Em 2016, a empresa convidou
Inês Brasil para divulgar a quarta temporada de Orange is The New Black
(Netflix, 2013 – presente). Já em 2017 foi a vez da sensitiva Márcia Fernandes
fazer um vídeo promocional no qual previa o futuro dos personagens da, hoje
extinta, série Sense8 (Netflix, 2015 – 2018). Recentemente, uma parceria com
ex-dançarina Adriana Bombom serviu à divulgação da nova temporada de The
1
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Culturais e Mídia da Universidade Federal Fluminense. maykacastellano@gmail.com.
2
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daniel_rios@id.uff.br.

OA (Netflix, 2016 – presente)3. Em todos os casos, as personalidades foram
chamadas

pela

Netflix

após

viralizarem

no

Brasil,

terem

suas

falas

transformadas em bordões e suas imagens reapropriadas em reactions4, image

macros5, exploitables6 e diversos outros formatos de memes.
Nos sites de redes sociais da empresa, a estratégia não é diferente. Na
verdade, grande parte da comunicação da Netflix é baseada na utilização da
linguagem dos memes, seja na divulgação das produções de seu catálogo,
como citado anteriormente, seja na interação que o serviço estabelece com os
consumidores. De modo geral, há uma tendência entre as empresas
relacionadas à indústria televisiva de cada vez mais apostar em um discurso de
distinção para, assim, construir uma identidade singular para sua marca
(JARAMILLO, 2012; WAYNE, 2018). Nesse sentido, o branding da Netflix mira
em dois pontos principais: como plataforma, o serviço se vende pela grande
diversidade de títulos, conteúdos exclusivos e a possibilidade de assistir quando
e como quiser (TRYON, 2015; CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2016); já em seus
canais de comunicação, ela emula o comportamento de um fã de séries,
tentando, assim, estabelecer uma relação de proximidade e identificação com
outros aficionados e transformá-los, também, em fãs da própria marca
(CASTELLANO et al, 2017).
Com isso, esse artigo propõe uma breve discussão a partir do seguinte
questionamento: com quem a Netflix quer falar quando se apropria dos memes
em seus canais de comunicação? Não figura entre os nossos objetivos analisar
Inês Brasil se tornou amplamente conhecida após seu vídeo de inscrição no reality show Big
Brother Brasil (Rede Globo, 2001 – presente) ter viralizado e cair nas graças do público. De
3

forma semelhante, Márcia Fernandes, ou SenseMárcia, para os fãs, era conhecida por dar
conselhos espirituais em seu programa de rádio, mas ganhou maior projeção após alguns de
seus vídeos viralizarem na internet. Adriana Bombom, por outro lado, foi uma dançarina famosa
nos anos 1990/2000, assistente de palco da Xuxa que voltou à mídia após se tornar meme
graças à divulgação da notícia de que ela havia “esquecido suas filhas em um churrasco”.
4
Reactions são um formato de memes que trazem personagens performatizando algum tipo de
reação e/ou emoção. Disponível em:
http://www.museudememes.com.br/exposicoes/memeclube-4/. Acesso: 21 de março de 2019.
5
Image macros são um formato clássico de memes que consiste em uma imagem sobreposta
de uma legenda (DAVISON, 2012).
6
Exploitables são memes formados a partir da justaposição de imagens. Geralmente, são feitos
a partir de montagens fáceis de serem editadas. Disponível em:
https://knowyourmeme.com/memes/exploitables. Acesso: 24 de março de 2019.
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o “sucesso” dessas peças nos sites de redes sociais, mas sim a lógica a partir
da qual se dá a construção discursiva dessas publicações. Embora alguns
autores como Phillips (2015) apontem para certa resistência do público à
utilização de memes por empresas na criação e divulgação de produtos, a
estratégia do serviço de streaming parece caminhar, por enquanto, no sentido
oposto. A partir de uma abordagem metodológica voltada à análise das
publicações feitas pela Netflix Brasil em sua conta do Twitter 7 durante o período
de um mês, investigamos as estruturas dos memes apropriados, os
posicionamentos passados por eles e a relação que estabelecem com memes
antigos e atuais.
Para além da linha de raciocínio mais óbvia − a de que a Netflix é uma
empresa nascida na internet e que, por isso, tem maior facilidade de se
comunicar nas plataformas digitais −, acreditamos que as publicações são
fabricadas com o intuito de atingir um tipo específico de público, o dos fãs de
séries televisivas, na expectativa de que esses sujeitos compartilhem esses
conteúdos por vontade própria e, com isso, a plataforma seja, cada vez mais,
associada ao universo da ficção seriada, seja como produtora, seja

como

acervo da produções de terceiros. Em um nível mais abrangente, o caso da
Netflix também aponta para uma visão que situa o discurso dos memes não
como algo típico dos “usuários de internet”, mas sim como um gênero midiático
que possui uma linguagem própria de acordo com espaços e grupos que
mobilizam.
Nos últimos anos, a discussão sobre memes tem aumentado de tal forma
que alguns já os consideram como uma espécie de “língua franca” da internet
(MILNER, 2013). Desde do início da década de 2010, o termo está em voga no
cenário mainstream: presente em programas de televisão8, utilizado nas
manchetes jornalísticas e aparecendo constantemente como ferramenta no
debate político (SHIFMAN, 2014; CHAGAS, 2016; 2018; DALMONTE et al,
7

Disponível em https://www.twitter.com/NetflixBrasil. Acesso: 21 de março de 2019.
Por exemplo, a partir da 18ª edição do Big Brother Brasil, o apresentador passou a solicitar
que os espectadores enviem os memes mais engraçados sobre os participantes, além disso, foi
criado um quadro especial que narra os acontecimentos semanais do reality através de images
macros.
8
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2015). Na maior parte das vezes, o discurso acerca dos memes é bastante
atrelado ao das chamadas “novas mídias”, em especial ao contexto atual,
centrado nos sites de redes sociais. Amiúde, o domínio dessa linguagem é visto
como uma espécie de capital associado a sujeitos conectados, atualizados,
antenados e “jovens”, a partir de uma espécie de “emblema geracional” que
associa juventude e domínio da tecnologia e que circula nas últimas décadas na
mídia e no senso comum (FREIRE FILHO; LEMOS, 2008).
Seguindo essa linha, diversas empresas buscam se aproveitar dessas
peças para gerar conteúdo, seja na confecção de mercadorias, seja em sua
política comunicacional. Essa tática, entretanto, costuma gerar controvérsias.
Geralmente, quando uma empresa se apropria de um meme e tenta criar
produtos

derivados,

há

resistência

de

parte

do

público

inserido

no

desenvolvimento desses memes em dois aspectos. Em primeiro lugar, há um
incômodo pelo fato de as marcas utilizarem “em massa” algo pensado para
circular em um grupo restrito de indivíduos. Dessa forma, há um esvaziamento
dos aspectos (sub)culturais presentes na experiência de criação e espraiamento
dos memes. Em segundo lugar, pela transformação em mercadoria do que
havia sido feito por eles de forma gratuita (PHILLIPS, 2015).
Já quando o objetivo é a utilização dos memes como forma de
comunicação com o público, na maior parte das vezes as empresas acabam
passando a impressão de uma informalidade “forçada”, justamente por não
dominarem por completo os códigos utilizados nesses espaços. No centro deste
problema está a premissa que a linguagem própria (DAVISON, 2012; 2014)
atribuída aos memes é desenvolvida pelos mesmos tipos de sujeito, definidos
pelo termo reducionista “usuário de internet”. O que parece passar
despercebido é que, embora os memes estejam realmente presentes no
cotidiano brasileiro, a estruturação estética e discursiva de cada uma dessas
peças é profundamente afetada pelos diferentes grupos de indivíduos que as
desenvolvem e pelos espaços em que circulam.
E é exatamente nesse aspecto que a Netflix se destaca. O serviço de

streaming possui uma forte presença nos sites de redes sociais e, pelo menos
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no Brasil, tem investido na produção de campanhas publicitárias que combinam
memes e personalidades famosas na internet para gerar humor e divulgar seus
lançamentos, como nos supracitados vídeos com Inês Brasil, Márcia Fernandes
e Adriana Bombom. O interesse é tanto que, no canal da empresa no
YouTube9, existe uma seção especial chamada “Zueiras Originais Netflix” 10, só
com esse tipo de conteúdo e que, atualmente, conta com mais de 40 vídeos.
A utilização da linguagem dos memes também se reflete nos outros
canais de comunicação da empresa, em especial em seu perfil oficial

no

Twitter. Parte da estratégia tem como objetivo a viralização dessas publicações;
ou, na linguagem de quem trabalha com mídias digitais, engajamento. Segundo
Limor Shifman (2014), o fenômeno dos memes encontra no meio digital um
espaço frutífero de circulação. Para a autora, o contexto atual dos sites de
redes sociais faz com que o compartilhamento assuma, ao mesmo tempo, o
sentido de distribuir e comunicar. Assim, ao se apropriar dessas peças, a
empresa pressupõe que seu público irá “passar adiante” a publicação, o que só
é reforçado com a presença do humor pautado na intertextualidade (KNOBEL;
LANKSHEAR, 2008; CHAGAS, 2016), como será visto adiante.
Em um nível mais amplo, a constante utilização dos memes é parte
essencial da construção da identidade da marca e, mais do que isso, na
modulação do tipo de público que a empresa está focando sua atenção e que
pode ser definida na figura dos fãs de séries.

BRANDED TV, NETFLIX E OS FÃS DE SÉRIES
O cenário competitivo que marca a televisão contemporânea começou a
se delinear nos Estados Unidos a partir da criação dos canais pagos e
surgimento de novas emissoras de sinal aberto, no que ficou conhecida como
9

Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UCc1l5mTmAv2GC_PXrBpqyKQ. Acesso: 21
de março de 2019.
10
O nome “Zueiras Originais Netflix” faz referência às “Netflix Originals”, forma como são
chamadas as séries exclusivas do serviço de streaming. Disponível em:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLalmCWWs26Eq97OgC2Mxynjqyx6GSRgxB. Acesso: 21
de março de 2019.
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“Era da transição multicanal”, no início dos anos 1980. No Brasil, esse modelo
foi estabelecido sobretudo a partir da década seguinte. Data desse momento
uma mudança na lógica de difusão do conteúdo televisivo, que deixa de ser
pensada apenas pelo viés da quantidade (relativa ao consumo massivo) e
começa a ser identificada, paulatinamente, a partir do processo de nichificação
típico do chamado “narrowcasting” (que funcionaria em oposição ao

broadcasting) (JENNER, 2014).
É

nesse

contexto

que

alguns

pesquisadores

identificam

o

estabelecimento do branding como estratégia necessária à sobrevivência dos
canais em um mercado fragmentado. A ideia é que com a disputa pela
audiência e a proliferação da oferta de conteúdo, os canais deveriam investir
em suas imagens como uma marca (JOHNSON, 2012; PEARSON, 2011;
CALDWELL, 2004; ROGERS at al, 2002). Não adiantaria, portanto, que as
emissoras se distinguissem apenas por uma boa programação, mas que
conseguissem converter os diferentes artefatos culturais que vinculavam em
uma imagem coerente e facilmente assimilável. A ideia era que os
telespectadores pudessem acionar um determinado imaginário, traduzido em

logos, slogans e diversos paratextos, sempre que o nome do canal fosse
mencionado.
Tal estratégia se tornaria ainda mais necessária a partir do início dos
anos 2000 (período conhecido como “Era pós-rede”), quando surgem novos
agentes no mercado televisivo, como os serviços de streaming (Netflix, Hulu,
Amazon), em um processo que parece se atualizar a cada semana, com novos
canais anunciando sua própria empreitada nesse universo e com empresas
como Facebook e Youtube também se aventurando na produção de ficção
seriada do tipo que caracterizou a produção televisiva ao longo do tempo.
A vinculação de emissoras – e agora serviços de streaming – à lógica das
marcas tem como objetivo a criação de fidelidade e engajamento em uma
conjuntura marcada pela facilidade de acesso e constante migração da
audiência. Nos anos que se seguiram à implantação da TV paga, o desafio dos
canais fechado era fazer frente à concorrência com os canais abertos, ainda
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soberanos em números absolutos. A tática, portanto, passava pela promessa de
oferta de um material distinto, fosse focado em um tema específico (como
esportes e notícias), fosse a partir de um discurso que colocava a própria
programação como superior à media dos concorrentes, e, nesse sentido, é
paradigmático o caso da HBO, que chegou a se posicionar como marca a partir
do slogan “It’s not TV, it’s HBO” (CASTELLANO, MEIMARIDIS, 2016; FEUER,
2007).
No caso da Netflix, a tática do branding se torna ainda mais
fundamental, tendo em vista que ela se constitui como, de fato, uma empresa
(diferente de um canal, que normalmente está associado a um conglomerado
de mídia). Além disso, o serviço oferecido pela Netflix é mais facilmente
concebido como um “produto” em comparação a canais tradicionais de TV, que
teriam mais dificuldade de se vender dessa forma, ideia expressa no seguinte
argumento de Sanjay Nazerali, ex-diretor de marketing da MTV Europa:
Television channels aren’t really products. Our consumers aren’t
really consumers – they are viewers. They don’t directly pay for
us (except ir rare pay-per-view cases), don’t watch us (they
watch our programmes) and they don’t use us to describe
themselves (apud JOHNSON, 2012, s/p11).

Curiosamente, a MTV é constantemente apresentada como um caso
paradigmático do bom uso do branding aplicado a um canal de TV, a partir de
sua definição como “canal da juventude”, o que é entendido por Gutmann
(2015) a partir da ideia de “performance televisiva”, caracterizada pela
reiteração de determinados eventos, ações, práticas e comportamentos.
Fundada dos anos 1980 nos EUA e chegando ao Brasil no início da década
seguinte, a MTV pautava seu posicionamento como associado ao universo
jovem principalmente pela presença de VJs (video-jockey) que usavam
figurinos, gírias e posturas corporais típicos dessa faixa geracional, mas a
11

Foi utilizada uma versão em ebook sem paginação desta obra.
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interatividade proporcionada pela televisão, à época, era bastante restrita, e o
relacionamento entre a audiência e o canal estava circunscrita a breves
participações via telefone e mensagens. Um contexto muito diferente do atual,
em que os sites de redes sociais dão, ao menos, a sensação de uma interação
mais intensa entre consumidores e empresas. A despeito de conhecermos os
diversos e significativos limites ainda existentes nessa comunicação, é inegável
o caráter sedutor da promessa de acessibilidade verificada em espaços como
Twitter, Instagram e Facebook.

[B]randing depends on interactivity, two-way communication,
between the consumer and producer. Yet this interactivity is
not open or equal. Rather, branding attempts to shape, control
and/or manage the values attributed to products and, through
this, the uses to which the product is put (JOHNSON, 2012,
s/p).

Nosso argumento, aqui, é que a Netflix está atenta à necessidade de
promover um ambiente de interação com os consumidores e utiliza suas
páginas de rede social nesse sentido. No entanto, mais do que se comunicar
com a sua base de assinantes como um todo, ela foca sua conversação em
uma parcela específica (e significativa) dos seus clientes: os fãs de ficção
seriada. Partimos do pressuposto de que vivemos atualmente um contexto que
conta com exorbitantes números relativos a produção, circulação e consumo
desse tipo de artefato. A estratégia de branding da empresa passa, portanto,
pelo

reconhecimento

desse

momento

do

mercado

televisivo

e

pelo

posicionamento do serviço como um ambiente ideal para o fã de série circular,
o que pode ser percebido tanto pelo esforço na criação de obras originais
quanto no desenvolvimento dessa espécie de persona, que se apresenta nas
redes sociais como mais um aficionado por séries, que entende (e propõe)
piadas internas que colocam em relação o conteúdo dessas narrativas e
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também características de tópicos em circulação nos sites de rede social, como
veremos na próxima seção.

ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO
A rotina de divulgação da Netflix Brasil 12 gira em torno de seus
lançamentos. Todos os títulos lançados em fevereiro foram citados em pelo
menos uma publicação, embora algumas tenham se destacado e aparecido
mais vezes no perfil da empresa. Além disso, como já era esperado, o foco
principal da conta recai sobre as narrativas de ficção seriada, embora filmes,
reality shows e documentários também apareçam regularmente. A série The

Umbrella Academy (Netflix, 2019 – presente) apareceu em mais de dez
postagens e foi o grande destaque do mês analisado, seguido pela temporada
de estreia de Russian Doll (Netflix, 2019 – presente) e pela terceira temporada
de One Day at a Time (Netflix, 2017 – 2019). Em geral, é dada uma maior
atenção para os conteúdos confeccionados pela própria Netflix, o que condiz
com

o

recente

esforço

da

empresa

de

ter

um

catálogo

formado

majoritariamente por títulos originais13.
Durante as interações, a utilização da linguagem dos memes pela Netflix
lança mão de algumas estratégias. Em primeiro lugar, há uma atenção da
empresa em replicar os memes que estão em evidência na rede. Por exemplo,
durante o mês da coleta, houve a emergência do meme “Macaco Cidadão”, que
12

Como proposta metodológica, acompanhamos as publicações feitas no perfil oficial da Netflix
Brasil no Twitter durante o mês de fevereiro de 2019. A coleta e a análise dos tweets postados
– assim como as interações geradas a partir deles – foram feitas de forma manual durante a
primeira quinzena de março deste mesmo ano. Optamos por analisar a atividade do serviço de
streaming no Twitter pelo fato de que, tradicionalmente, as empresas modulam sua linguagem
de acordo com as diferentes plataformas em que se inserem e, embora a Netflix Brasil também
possua uma forte presença no Facebook, preferimos focar em apenas um tipo de comunicação.
Ao total, foram coletados 415 tweets, sendo 93 deles postagens feitas pela própria empresa e
os outros 322 sendo respostas a outros usuários. Como estratégia de análise, procuramos
observar que tipos de memes eram referenciados nas publicações e como eles se relacionam
com as produções disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix, dando especial atenção para os
formatos audiovisuais que estão sendo promovidos. Dessa forma, a pesquisa se propõe a
conferir como os memes são inseridos no contexto de divulgação da emissora.
13

Disponível em https://www.omelete.com.br/netflix/netflix-quer-que-50-de-seu-catalogo-sejade-conteudo-original. Acesso em: 02 de abril de 2019.

349

surgiu após um seguidor da banda Skank ter confundido o nome da música
“Pacato Cidadão” com “Macaco Cidadão” e ser corrigido pelo próprio vocalista
do grupo14. Após a interação ter viralizado, usuários do Twitter começaram a
publicar em seus perfis fotos de macacos caracterizados como seres humanos.
Logo no dia seguinte, a Netflix Brasil fez uma publicação fazendo piada com o
mordomo Pogo, personagem de The Umbrella Academy (FIGURA 1)

FIGURA 1 – MACACO CIDADÃO

Fonte: Netflix Brasil15.

Ao mesmo tempo, também há o esforço de criar peças que falem sobre
aspectos da narrativa ou sobre a relação dos fãs com a Netflix e suas
produções através da incorporação de padrões imagéticos ou expressões
derivadas de memes que são reconhecidos pelos seus seguidores. Na Figura 2,

14

Disponível em https://www.buzzfeed.com/br/davirocha/macaco-cidadao. Acesso em: 02 de
abril de 2019.
15
Disponível em https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1096078584693878784. Acesso: 02 de
abril de 2019.
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abaixo, a imagem retoma a frase “essa boneca chora e bebe”16 para retratar
Nadia, protagonista de Russian Doll; na Figura 3, em uma montagem que traz
os personagens da série Stranger Things (Netflix, 2016 – presente), também da
Netflix, brinca com o fato de The Umbrella Academy juntar super-heróis e a
nostalgia da cultura emo da década de 2000 na trama. Em ambos os casos, há
uma referência intertextual de memes cujos sentidos são compartilhados pelos
seguidores do perfil.

FIGURA 2 – Russian Doll

FIGURA

3

–

The

Umbrella

Academy

Fonte: Netflix Brasil17.

Fonte: Netflix Brasil18.

Assim como argumentado em Castellano et al (2017), a Netflix procura
transformar o fã de séries no fã da marca e, por isso, investe em memes que
falam sobre as narrativas seriadas, seus consumidores e as práticas de
Comumente usado como reaction, o meme é derivado da embalagem de um brinquedo que
trazia “Essa boneca chora e bebe” como característica principal.
17
Disponível em https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1097501822565142530.. Acesso: 02 de
abril de 2019.
18
Disponível em https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1100169066617040896. Acesso: 02 de
abril de 2019.
16
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espectatorialidade que envolvem a plataforma. Nesse sentido, o serviço de

streaming se utiliza da linguagem dos memes se apoiando no fato de que essas
peças são feitas com o intuito de serem passadas adiante (SHIFMAN, 2014).
Com isso, ao mesmo tempo que o compartilhamento de uma “piada bem feita”
promove o catálogo brasileiro da empresa, a Netflix reforça sua persona ao
demonstrar domínio dos códigos que estão sendo apresentados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Netflix é uma empresa fruto de uma cultura do algoritmo (HALLINAN,
STRIPHAS, 2014). Nesse sentido, ela certamente não é uma só. A partir dos
filtros e dados gerados pelos usuários ela adapta seu acervo e oferece, a cada
consumidor, um cardápio de opções que pode variar de filmes de ação,
documentários sobre armas ou políticos conservadores a reality shows e
animações protagonizadas por drag queens. No entanto, se a análise da
plataforma de streaming dificulta um posicionamento de marca, a partir da
inexistência de uma grade de programação que possa ser observada – tal como
acontece com os canais, sejam abertos ou fechados – existe um locus em que é
possível perceber como a Netflix se vende e como ela enxerga o seu principal
público: suas páginas nos sites de rede social.
Se a MTV nos anos 1980 e 1990 lançava mão de VJs engraçadinhos e
descolados para vincular sua imagem à juventude, a Netflix não precisa contar
com um rosto para fazer essa mediação. Em lugares como o Twitter, o
Facebook e o Instagram, ela interage, “ela mesma”, com os consumidores
(embora,

obviamente,

as

contas

sejam

gerenciadas

por

profissionais

contratados para isso). É a pretensa ausência de mediação e correlata
personificação da marca em uma persona jovem, atualizada e heavy user de
Internet (CASTELLANO ET AL, 2018) que permite à empresa propor um diálogo
de “igual para igual”, que tira a marca de uma publicidade escancarada, e
ganha contornos de uma conversação casual e despretensiosa.
Neste breve e preliminar artigo, traçamos algumas considerações sobre a
relação entre memes e empresas, sobre a questão do branding associada a
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canais de televisão, e, hoje, a serviços de streaming e iniciamos uma discussão
sobre os usos de memes pela Netflix partir de alguns casos coletados no mês
de fevereiro de 2019. Buscamos compreender em que medida a utilização
desse tipo de linguagem favorece o reforço de uma espécie de persona
incorporada pela marca em sua interação com usuários nos sites de rede social,
entendendo que um aprofundamento nesse debate poderá trazer luz para a
compreensão

de

mais

um

aspecto

no

complexo

consumo

televisivo,

particularmente de ficção seriada, na contemporaneidade.
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O MEME SUCCESS KID E A INTERLOCUÇÃO COM O PROJETO DE
FINANCIAMENTO COLETIVO DE SEU PRÓPRIO PAI
Natalia Dias1

INTRODUÇÃO
Partindo do entendimento que os memes são um gênero midiático
(CHAGAS, 2016), o presente artigo visa analisar, de forma incipiente, a
implicância que esse formato pode contribuir em um projeto de arrecadação
coletiva. O projeto escolhido tinha o objetivo de o arrecadar dinheiro em prol de
um tratamento de transplante no rim. Denominado de Justin's kidney

transplant2, este projeto foi escolhido pois a proponente, Laney Griner, é mãe
da criança que teve a foto viralizada com o meme Success Kid3.
Através desse panorama, a proposta deste estudo é pensar os memes
como uma ferramenta comunicacional que potencializa o engajamento dentro
de um projeto de crowdfunding. Entende-se de antemão que os financiamentos
1

Natalia Dias é doutoranda do PPGCOM-UFF. E-mail: ailatandias@gmail.com
https://www.gofundme.com/opp5cs - último acesso em 10 de abril de 2019
3
http://www.museudememes.com.br/sermons/success-kid/ - último acesso em 10 de abril de 2019
2

coletivos são espaços que precisam de interações prévias para ampliar seu
potencial de arrecadação financeira (DIAS, 2018). Analisar o papel da
viralização, do meme e no crowdfunding é uma maneira de pensar os
processos sociais, sob

a perspectiva comunicacional, que podem ser

estabelecidos dentro de uma rede de financiamento coletivo.
Por entender que as atividades em torna das plataformas de arrecadação
coletiva se consolidam a partir de um série de ações comunicacionais prévias ao
projeto ir ao ar, parte-se do pressuposto que os memes são espaços
mediadores que corroboram, quando alinhados ao diálogo da proposta de
angariação, na construção e consolidação de atividades que envolvam o modelo

crowdfunding (DIAS, 2018).

CROWDFUNDING

Crowdfunding ou financiamento coletivo é uma atividade que, no âmbito
online, utiliza plataformas próprias para essa finalidade, divulgando projetos
que tenham um valor financeiro final pré - delimitado como meta. Esse formato
de angariação de recurso tem alguns modelos e cada qual demanda algumas
especificidades em seu arcabouço. No entanto, algumas características se
tornaram específicas do formato, como ter objetivos claros, valores de
arrecadação pré-estabelecidos e, muita das vezes, unidos a propostas de
recompensas visíveis. Esse combo de indicação de valores a serem financiados
e as respectivas recompensas oferecidas pode ser chamado de cotas (DIAS,
2013).
A característica do formato de arrecadação financeira coletiva não é fruto
de ações mobilizadoras da esfera online, vem anterior a era digital (ADAMS,
2014). No contexto Brasil, o formato do projeto Justin's kidney transplant pode
ser associado ao que muitos chamam de vaquinha. A diferença da arrecadação
coletiva reconhecida como crowdfunding e a vaquinha (expressão até hoje
utilizada) é o tipo de oferecimento de recompensa pré acordado nos projetos
(DIAS, 2018).
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Nas plataformas de crowdfunding os projetos precisam seguir algumas
regras para apresentar sua proposta, deixando claro o objetivo final para
usufruir do dinheiro solicitado, os valores das cotas pré-estabelecidas, as
respectivas recompensas para cada cota, além de apresentar um esboço de
como se pretende gastar a verba a ser angariada. Nesses espaços, os principais
projetos são de propósito mais profissionais, que precisam de um aporte
financeiro para iniciar determinada ação.
Já as plataformas de arrecadação coletiva, mas que são reconhecidas
como vaquinha, os projetos também precisam seguir determinadas normas.
Porém a proposta inicial é auxiliar, através de doações financeiras projetos com
objetivos voltados para ações mais pessoais, como arrecadar dinheiro para
poder estudar fora ou fins médicos, que é o caso do projeto a ser analisado
aqui.
O Justin's kidney transplant, viabilizada pela plataforma GoFundMe não
teve uma recompensa prévia ofertada. O objetivo era apenas angariar uma
quantia de dinheiro específica (que a plataforma define como doações), para
poder realizar o tratamento de saúde de Justin Griner. A própria plataforma
escolhida requer projetos com a finalidade de ajudar outrem através de
doações. Deste contexto, parte-se do princípio que a angariação financeira para
esse projeto viria principalmente do núcleo de pessoas que podem ser
cosideraas conhecidas, ou os conhecidos dos conhecidos dos proponentes4 que nesse caso reconheço aqui como sendo a Laney e Justin Griner.
Em sua página, ao descrever o motivo, com uma breve história,
justificando a necessidade de receber as doações financeira, algo chamou a
atenção dos usuários que ao se deparar com a imagem família, reconheceram a
criança (que naquela época já tinha 8 anos) como sendo um meme,
influenciando diretamente na arrecadação solicitada.

4

exlplicar essa formula via o que apresento na dissertação com o exemplo do catarse.
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A história apresentada pelos proponentes explica basicamente que Justin
é um pai jovem que precisa de transplante de rim e que caso não cuide terá a
mesma finalidade da mãe, que morreu da mesma doença. Portanto, para que
ele possa ter uma história diferente da mãe de justin, a propoente, junto ao seu
filho Sammy, solicitam dinheiro para o tratamento. Para ilustrar o perfil do
projeto, os proponentes publicaram uma foto da família, cuja continua a ter
uma fisionomia muito similar a da imagem do garotinho do meme Success Kid .
Tal associação rapidamente foi confirmada pelos internautas que o filho
de Justin era o próprio garotinho, quando ele tinha 11 meses, do Success Kid.
Essa informação repercutiu rapidamente nas redes, o que influenciou
diretamente na arrecadação do projeto de financiamento coletivo5.

MEMES
Os memes são expressões culturais que proporcionam um conjunto de
significados construídos por pessoas em torno de imagens, expressões culturais
ou a junção de imagens e frases de efeito, por exemplo (CHAGAS et al., 2017).
Muitas vezes construídos em cima do humor, os memes são de fácil difusão e
absorção junto aos usuários. Ou seja,
(...) compreendem-se os memes como construções culturais
que se articulam e são difundidos por agentes humanos e/ou
grupos organizados. Isto é, não há um poder “misterioso” dos
memes em si - como supunha Blackmore (2000) – que
impulsiona os processos de difusão cultural, mas teias de
significados construídas pelas pessoas em torno deles. Acima
de tudo, reforça-se o entendimento de Shifman (2014) sobre a
necessidade de avaliarmos os memes não como unidades de
conteúdo isoladamente apreensíveis, mas como conjunto
semântico, coleção, sem o qual não é possível alcançar seu
significado (CHAGAS et. al., 2017, p.184).

5

https://twitter.com/search?q=success%20kid%20crowdfunding&src=typd - último acesso em 10 e abril
de 2019. Nesse link segue um exemplo de algumas publicações de pessoas solicitando doação para o
garoto do meme "Success Kid".
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Sendo assim, memes podem ser considerados um novo gênero
midiático, conforme aponta Chagas (2016). Eles são produtos que são
construídos a partir da linguagem de internet junto às expressões da
criatividade popular. Vale ressaltar que o autor discute os memes pelo contexto
político, pontuando-os como meios comunicacionais de origem popular, e que
podem influenciar diretamente em ações do eleitorado.
O meme Success Kid é uma imagem aplicável a um conjunto de
significados dentro da cultura da internet, que não apresenta, e por isso não
traz para este estudo, a discussão em torno do ambiente político. Sendo
alinhado, mais precisamente, em ações oriundas da cultura popular. O meme

Success Kid - caso a ser analisado mais futuramente - cumpriu um papel
importantíssimo na arrecadação de financiamento coletivo, anos depois de seu
sucesso. Esse engajamento, implicado pela circulação veloz da imagem
memética de Sammy Griner, apresenta uma série de questões interessantes
para pensar o meme como um articulador social em torno de ações de
engajamento coletivos. No entanto, neste estudo, iremos nos ater apenas a
importância desse produto midiático como suporte que engaja uma ação
coletiva pré relacionada. Quer dizer, um dos elementos que compõem o meme,
aqui analisado, está diretamente associado à proposta do projeto de

crowdfunding.

A IMAGEM QUE LEVOU AO MEME SUCCESS KID
Uma foto tirada pela família Griner de seu filho, que na época tinha 11
meses, na praia, foi postada no site Flickr, em 2007. A criança é Sammy Griner.
Em janeiro de 2008, essa mesma foto começou a circular se tornando imagens
de diversos perfis da antiga rede social online My Space. Em 2011, segundo o
site The Things, mais de 300 geradores de memes utilizaram essa imagem6. Já

6

https://www.youtube.com/watch?v=9ImTAVi46mo - último acesso em 10 e abril de 2019.
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em 2012, a mesma foto é utilizada para uma ação publicitária da empresa de
mídia britânica Virgin Media7.
E, então, a circulação dessa imagem disparou se tornando o famoso
meme "Success Kid" ou "I hate soundcastle". A atribuição dessa imagem nos
memes, segundo o site #MUSEUdeMEMES é designada, geralmente, para
abordar uma reação, dentro de contextos de sucesso ou frustração, conforme o
exemplo abaixo.

Fonte: #MUSEUdeMEMES8

Toda catarse envolta da imagem do pequeno Sammy Griner não era
vista com bons olhos pelos seus pais. De acordo com a reportagem da ABC
News, os pais viam a propagação da imagem do filho - fazendo um expressão
inusitada quando estava prester a comer areia de praia - como uma imagem
negativa, associando a briga ou coisa parecida. No entanto, ao ver a
associação que a imagem teve a um conteúdo de expressão mais positivo, eles
aceitaram a associação, e até os dias de hoje eles a adoram.
7
8

http://www.museudememes.com.br/?s=success+kid - último acesso em 10 e abril de 2019.
http://www.museudememes.com.br/sermons/success-kid/ - último acesso em 10 e abril de 2019.
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METODOLOGIA
Reiterando a proposta deste artigo, que pretende discutir, de forma
preliminar, o uso do meme como uma linguagem midiática, auxiliando o
processo de engajamento em ações coletivas. A metodologia escolhida foi a de
analisar as #successkid e #crowdfunding, em conjunto, na rede social Twitter,
e também os comentários inseridos junto à doação na plataforma de
angariação. Para tanto, como forma complementar a análise, algumas matérias
relatando o caso serão também analisadas por dois motivos: a) trazem dados
que não estão mais disponíveis na plataforma GoFundMe, por conta do projeto
escolhido ter ocorrido no ano de 2015; b) trazem relatos da proponente do
projeto - Laney Griner, esposa de Justin e mãe de Sammy Griner.

O PROJETO: JUSTIN'S KIDNEY TRANSPLANT
Criado no dia 08 de abril de 2015, o projeto de arrecadação coletiva para
o transplante de rim de Justin deu a largada. A página de doação, dentro da
plataforma GoFundMe, solicita um breve texto contando e justificando a história
para solicitar o dinheiro, e uma foto, que nesse caso foi usado da família, para
ilustrar o página de doação. Rapidamente a foto foi associada ao meme

SuccessKid, desvendando que Justin era o pai de Sammy, o bebê memético da
praia, levando internautas a uma comoção que gerou divulgação espontânea
(via a interação prévia do meme) para a angariação financeira.
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Fonte: Twitter

Segundo a reportagem da ABC News9, o projeto que tinha o objetivo de
angariar U$75mil dólares, arrecadou, em 5 dias de campanha, a quantia de U$9
mil dólares. Mesmo sem utilizar o meme com a imagem de seu filho para
divulgar o projeto, Griner relata que considerou essa possibilidade, mas depois
evitou, pois queria dar atenção especificamente ao problema de saúde de seu
marido. No entanto, sem nenhum contato prévio com a família, internautas
criaram divulgações próprias para arrecadar dinheiro em prol do projeto do pai
bebê sucesso.
Laney Griner, disse à reportagem que sem o meme com a foto de
Summy, provavelmente ela não seria capaz de atrair 300 doações em apenas 5
dias de arrecadação. E conseguiu muito mais. Durante 2 anos de arrecadação
aberta no site, a família Griner arrecadou um total de U$100 mil dólares,
possibilitando custear uma parte do valor do transplante, que o seguro médico
não cobria, e também medicamentos para o tratamento pós-transplante.
Em um total de 4.868 doações, diversificada em valores doados
mensalmente (pelo período de 48 meses (o total angariado pelo projeto), ou

9

Fonte: https://abcnews.go.com/Health/internet-success-kids-dad-kidney-transplant/story?id=30288035 último acesso em 10 de abril de 2019
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apenas uma única vez, os depósitos variaram em torno de U$10 a U$100
dólares.
A plataforma GoFundMe possibilita que os doadores possam acrescentar
comentários ao enviar suas quantias. Assim,, pode se observar que muitos
participantes doaram por solidariedade à causa, mas também como um
reconhecimento, ou agradecimento, ao uso da imagem de Summy, que
proporcionou à cultura colaborativa um meme de grande circulação.

Fonte: https://www.gofundme.com/opp5cs - último acesso em 10 de abril de 2019
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Nos exemplos acima, é possível observar que múltiplas doações tem
associação direta à interação pré-estabelecida com o meme Success Kid.
Portanto, pode se pontuar que, ao partir do entendimento de que o meme é
uma categoria midiática (CHAGAS, 2016), ele corrobora como um mediador
potencial para o engajamento em uma ação coletiva, que aqui, nesse caso, é a
doação em dinheiro.
Esta análise vai ao encontro dos estudos que aportam a Teoria da
Dádiva. Esse estudo observa as relações sociais por uma perspectiva
ambivalente, no sentido que as interações sempre estarão atreladas a uma
reciprocidade, mas não necessariamente por uma ordem conexa. Mauss (2013)
apresenta esse conceito a partir do que ele chama de tríplice da dávida - que
consiste em dar, receber e retribuir. Para o autor, essas três ações estão
arraigadas nas organizações sociais, independente das suas especificidades.
Sob a ótica de um engajamento através do financiamento coletivo, a
Teoria da Dádiva (MAUSS, 2013) se torna cara, no sentido que toda ação
envolta à proposta das plataformas de arrecadação financeira pode ser
identificada por uma das atribuições da tríplice. Ressalta-se que a doação
inserida no contexto de um projeto de crowdfunding não precisa estar
necessariamente ligado a uma retribuição direta de quem doou, vide o caso do
projeto analisado acima.
Boa parte da arrecadação solicitada pela família do menino de Success

Kid é oriunda de pessoas que de alguma forma se solidarizaram com a causa
delicada mas também se sentiram motivados a doar por uma espécie de
sensação de débito - já que utilizaram a imagem de Summy para usufruir de
momentos engraçados, conforme reporta um dos comentários acima. Ou seja,
consumidores do meme Success Kid não vislumbraram em retribuir à família o
usufruto da imagem da criança, no entanto, quando a família da criança
necessita de ajuda, muitos entendem que uma retribuição seria plausível. Essa
sensação de dívida social é o que aciona uma gama de atitudes no âmbito
coletivo.
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Sendo assim, quando o perfil Lianna Casten (apresentado acima), que
doou o valor de US$ 7 dólares ao projeto Justin's kidney transplant, diz que
gastou boa parte de seu tempo rindo de memes do Success Kid, e que também
ama seu pai, ela se solidariza com a causa por dois motivos: I) relação de afeto
com a imagem do garoto (junto ao meme) e II) sensação de débito junto ao
garoto, que proporcionou a ela momentos tão agradáveis, e que naquele
momento era ele agora que estava precisando de ajuda.
Em seguida a mãe do bebê sucesso se une à cultura memética e se
apropria do meme, que contém a imagem de seu próprio filho, para agradecer
toda a internet pela ajuda obtida.

Fonte: https://www.instagram.com/p/6X9Hw6wOeH/ - último acesso em 10 de abril de
2019

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode se observar que o meme é um conjunto de informações de fácil
assimilação que tem o objetivo de viralizar. O crowdfunding precisa de outros
aportes comunicacionais, que não apenas a plataforma para arrecadar o
dinheiro, para que o seu objetivo final seja alcançado. Dessa forma, o
engajamento mediante a interação prévia estabelecida com o meme Success

Kid foi importante para que as ações em torno da arrecadação financeira do
projeto Justin's kidney transplant pudesse alcançar seu objetivo.
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A linguagem memética detém característica que dialogam e aproximam
os usuários. Portanto, utilizar esse recurso como uma das potência para ações
coletivas trouxe resultados positivos e satisfatório no projeto analisado acima.
Contudo, sabendo da complexidade que o objeto crowdfunding é constituído,
analisar o próprio, pela perspectiva do engajamento junto aos estudos do
meme, corrobora para acrescentar novos olhares junto a temática.
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MEMES COMO FERRAMENTA DE ENGAJAMENTO NA PUBLICIDADE
E PROPAGANDA: ESTUDO DE CASO MASTERCHEF BRASIL
Vanessa Grazielli Bueno Do Amaral1
Maria Clara Tersi Conceição 2

INTRODUÇÃO
A Publicidade por si só exige a necessidade de se reinventar, uma vez
que, acompanha a evolução presente na comunicação. As transformações que
possibilitam esse processo de evolução devem-se, em grande parte, ao também
acelerado processo de avanço tecnológico que permeia as necessidades
humanas. Portanto, é possível salientar que todo conceito de publicidade,
marketing e relacionamento vêm se transformando, cada qual, tomando seu
espaço e forma no meio digital.
1

Doutoranda e Mestre em Comunicação pela FAAC na Universidade Estadual Paulista Júlio
Mesquita Filho, graduada em Comunicação Social-hab Publicidade e Propaganda. E-mail:
nessazielli@gmail.com.
2
Graduanda no curso de Publicidade e Propaganda da Universidade do Sagrado Coração, Bauru
- SP. E-mail: mariaclaratersi@hotmail.com.

As antigas estratégias de propaganda e posicionamento realizadas
através dos meios tradicionais de comunicação, apesar de ainda terem espaço
para divulgação, têm relevância menor. Isso porque uma parcela considerável
do público consumidor de mídia analógica migrou também para o ambiente
virtual e tem ocupado o seu espaço nas redes sociais, assumindo o posto de
receptor e, principalmente, de emissor de conteúdo.
O humor, por exemplo, sempre fora, desde o ápice da publicidade no
rádio ou mesmo na televisão, uma das estratégias mais inteligentes e sutis para
captar a atenção do público e posicionar marcas que permitem uma abordagem
cômica. Da mesma forma, o mesmo continua perpetuando-se na Internet e
honrando o seu papel de persuasão. Porém, em decorrência de todas as
transformações anteriores, a maneira de se fazer humor também não é a
mesma como há alguns anos.
Atualmente, as redes sociais possibilitam que as marcas exponham seus
conteúdos abraçando a linha humorística e apostando nos memes3. É o caso,
por exemplo, da marca MasterChef Brasil, que tem se posicionado e cultivado o
relacionamento com o seu público a partir da rede social Twitter.

4

Conhecido internacionalmente, o programa MasterChef, trata-se de um

Talent Show de culinária, criado em seu primeiro formato no ano de 1990 e,
inicialmente, exibido no Reino Unido, como explica o jornalista Thell Castro
(2015). No Brasil, suas exibições começaram no ano de 2014, depois de passar
por adaptações em 2005, já no seu segundo formato. O programa é
transmitido pela Rede Bandeirantes de Televisão e vem conquistando cada vez
mais espaço no horário nobre da televisão brasileira.
Um dos fatores que ocasionaram na popularidade do programa no país
foi a originalidade da marca em investir em uma comunicação interativa entre o
meio digital e tradicional, de maneira que, o programa e a sua repercussão na
Internet conversassem simultaneamente, fazendo jus ao modelo transmídia de
comunicação. O Twitter é o grande precursor utilizado pela marca para
3

Expressões viralizadas na Internet.
“O Twitter é uma rede social que funciona como espécie de “microblog”. Seus usuários compõem
pequenas publicações com limite máximo de 280 caracteres, envolvendo texto, GIF e até vídeos,
sobre assuntos diversos.” (VINHA, 2017)
4
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alavancar sua audiência e aumentar a sua popularidade, a partir de hashtags5 e
memes lançados pela própria marca.
O trabalho a seguir apresenta uma análise acerca dos conceitos de
Marketing Digital, Marketing de Conteúdo, Marketing Viral e Humor na
Publicidade, embasando-se em conteúdos bibliográficos e no Estudo de Caso. A
questão norteadora da pesquisa responde: qual o impacto causado no público
seguidor da marca MasterChef Brasil, decorrente do uso de memes para
divulgar o programa no Twitter?
De forma geral, tem a intenção de analisar a eficiência do humor, a
partir do posicionamento utilizado pela marca para se relacionar no meio digital.

DESENVOLVIMENTO
Marketing Digital e Marketing de Conteúdo
Enquanto

o Marketing

Tradicional

baseia-se

em

quatro

pilares,

denominados “4 P’s”, o Marketing Digital é sustentado pelo dobro. Criados pelo
especialista em Marketing, Conrado Adolpho (2008), os “8 P’s” do Marketing
Digital subdividem-se em: Pesquisa, Planejamento, Produção, Publicação,
Promoção, Propagação, Personalização e Precisão.
O autor explica que a metodologia tem como finalidade apresentar uma
sequência efetiva e contínua de passo a passo que resulte na compreensão do
público dentro do cenário digital, por parte das marcas.
Desta forma, as marcas tendem a priorizar a experiência fornecida ao
público, estudando meios e estratégias mais assertivos que aproximem marca e
consumidor no espaço digital. Como bem salienta Gabriel (2010), as mídias
sociais estão entre os meios mais adotados pelo grande público no universo
digital, no que diz respeito à difusão de conteúdo de forma descentralizada,
ganhando força enquanto canal de comunicação de massa e dispensando
5

Hashtag é uma palavra-chave antecedida pela cerquilha (#) que as pessoas geralmente
utilizam para identificar o tema do conteúdo que estão compartilhando nas Redes
Sociais. (DRUBSCKY, 2017)
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grandes formalidades e a exigência de altos investimentos por parte das
empresas.
Dentre estes novos conceitos de relacionamento, o fator “espaço-tempo”
é ponto-chave para a assertividade das relações e atividades na Internet. Hoje,
é possível identificar entre a maioria dos conectados, um perfil comportamental
imediatista e multitarefa:

A mobilidade em banda larga associada às redes sociais
presenciais, como o Twitter, tem modificado sensivelmente a
velocidade com que a informação é transmitida, causando
colapso total entre tempo e espaço. (GABRIEL, 2010, p. 90)

Dentre as principais estratégias utilizadas para iniciar, manter e
fortalecer a conexão entre público e marca a partir das Mídias Sociais, o
Marketing de Conteúdo aparece como uma alternativa bastante vigente. Kotler
(2017), conhecido no meio acadêmico como “Pai do Marketing” em seus
estudos a respeito do Markting 4.06, estende sua explicação a respeito do
Marketing de Conteúdo:
De uma forma resumida, o marketing de conteúdo é uma
abordagem de marketing que envolve a criação, a organização,
a distribuição e a amplificação de conteúdos interessantes,
relevantes e úteis para um grupo de audiência claramente
definido a fim de criar conversas sobre esses conteúdos.
(KOTLER, 2017, p. 423)

Ou seja, seguindo a linha proposta pelo Marketing de Conteúdo, as
marcas optam pela criação de engajamento com o seu público através da
divulgação de conteúdos diversos que, não necessariamente exponham
benefícios e vantagens da marca em si, porém que tenham relação com o
segmento.
6

Mais recente atualização do conceito de Marketing, criada pelo especialista Philip Kotler. Seus
antecedentes, Marketing 1.0, Marketing 2.0 e Marketing 3.0, tratam a respeito da priorização
dos produtos, dos consumidores e dos valores durante a abordagem publicitária,
respectivamente.
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Narrativa Transmídia
Existe um formato de comunicação que una os conceitos de Marketing
(Tradicional, Digital e de Conteúdo), alavancando a interação de um público
ainda mais amplo e posicionando-se de maneira atual e eficiente. É o caso da
Narrativa Transmídia.
A Narrativa Transmídia, segundo Jenkins (2009) está inteiramente ligada
à convergência:

Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas
plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de
maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal de
narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor – a fim
de que uma história possa ser introduzida num filme, ser
expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo
possa ser explorado em games ou experimentado como atração
de um parque de diversões. Cada acesso à franquia deve ser
autônomo, para que não seja necessário ver o filme para gostar
do game, e vice-versa. Cada produto determinado é um ponto
de acesso à franquia como um todo. A compreensão obtida por
meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de
experiência que motiva mais consumo. (JENKINS, 2009, p. 138)

A complexidade da estratégia exige um absoluto conhecimento não
apenas do público e da melhor abordagem a ser utilizada valorizando as
particularidades do perfil e ambiente multitarefa, como também dos meios
disponíveis para a execução da ação e interação. Além disso, deve ser
composta por: início, meio e fim.

Mídia Viral e o Humor na Publicidade
Entende-se como viralização de conteúdo, a propagação em massa de
uma determinada informação. No cenário atual da linguagem transmídia, a
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viralização é uma saída estratégica. Jenkins (2014) explica que a viralização
valoriza as atividades dos membros participantes da audiência, ou seja, do
público e, automaticamente, auxilia na geração de interesse por determinadas
marcas.
Sem dúvida, o viral está entre os objetivos principais das marcas e tem
ganhado espaço em discussões mercadológicas, principalmente, pela rapidez de
disseminação e simultaneidade em que as informações estão submetidas.
Os vírus da mídia se espalham através da datasfera do mesmo
modo que os vírus biológico se espalham pelo corpo ou por
uma comunidade. Mas, em vez de trafegar por um sistema
circulatório orgânico, o vírus da mídia viaja através das redes
do midiaespaço. A “casca protéica” de um vírus da mídia pode
ser um evento, uma inveção, a tecnologia, um sistema de
pensamento, um tema musical, uma imagem visual, uma teoria
científica, um escândalo sexual, um estilo de roupas ou até
mesmo um herói pop – desde que seja capaz de chamar nossa
atenção. Qualquer uma dessas cascas que envolvem o vírus da
mídia buscará na cultura popular algum encaixe receptivo e se
fixará em qualquer fresta onde for notado. Assim que está
fixado, o vírus injeta seus interesses e propósitos mais
dissimulados no fluxo oficial de dados na forma de algum
código ideológico, não como genes, mas como um equivalente
conceitual que atualmente denominamos como “memes”.
(RUSHKOFF, 1994 apud JENKINS, 2014, p. 43).

Quando Rushkoff (1994 apud JENKINS, 2014, p.44) cita “Memes”
enquanto equivalente cultural dos Genes, o mesmo refere-se à reflexão
realizada originalmente pelo renomado biólogo Dawkins em seu livro “O Gene
Egoísta” em 1976, em que o autor defende pela primeira vez que: “A
transmissão cultural é análoga à transmissão genética.” (DAWKINS 1976 apud
JENKINS, 2014, p.44). Em obras sucessoras, Dawkins aprofundou não só a
comparação como a relevância dos memes e tudo que está em volto ao redor
desta cultura participativa.
A expressão “Marketing Viral” popularizou-se conforme as inovações e
atualizações no meio digital foram surgindo, muito depois das primeiras
reflexões sobre o assunto realizadas por Dawkins e, posteriormente, por outros
autores. São vários os aspectos que tornam uma informação propensa a tornarse viral.
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Berger (2014), estudioso de Marketing Viral, categoriza seis fatores
relevantes que influenciam e/ou justificam a propagação de determinados
conteúdos. São eles: Moeda Social, Gatilho Mental, Emoção, Público, Valor
Prático e Histórias. Todos visam agregar valor a uma informação ou conteúdo.
O humor, por sua vez, é um velho conhecido da Publicidade. É um
importante gatilho mental que funciona como ferramenta de persuasão na
conquista de atenção do público-alvo. Atualmente, é considerado tendência,
seguindo a linha estratégica de comunicação das marcas no âmbito digital, com
a finalidade de gerar relacionamento e, principalmente, viralização.
Gabriel (2010) explica a necessidade de adesão de senso de humor, na
Internet, enquanto meio de se relacionar:
É muito interessante observar que a necessidade de se adquirir
senso de humor, declarada no manifesto, é uma das
habilidades mais necessárias no atual cenário digital devido à
intimidade que esse ambiente traz entre consumidor e empresa
– humildade, honestidade, valores e ponto de vista sempre
foram necessários, mas hoje têm se tornado vitais a empresas
que pretendem atuar com sucesso nesse contexto. (GABRIEL,
2010, p. 103)

É possível identificar que, a partir do acumulado de atualizações,
estratégias e esforço, por parte das marcas, em conquistar uma relação mais
íntima, transparente e firmar uma comunicação em tom de espontaneidade, o
humor é um caminho bastante recorrente.

MasterChef Brasil
O programa MasterChef, originalmente criado em 1990 por Franc
Roddan, foi relançado pela BBC em 2005 e, desde então, tem feito sucesso
internacional. Trata-se de um Talent Show culinário, exibido em mais de 40
países, que possui quatro formatos destinados a amadores, profissionais,
crianças e celebridades, respectivamente, explica Castro (2015).
No Brasil, o programa é exibido desde 2014, pela Rede Bandeirantes.
Dezesseis candidatos amadores selecionados são avaliados semanalmente pelos
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Chefs de Cozinha: Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Paola Carosella. Os
participantes se submetem a provas surpresas que, se vencidas, irão garantir a
participação destes até o final da disputa.
O formato exibido pela televisão brasileira é narrado pela jornalista Ana
Paula Padrão e estende a sua audiência para além da mídia analógica,
apostando na Narrativa Transmídia e viralizando, através de memes, pelo
Twitter.
METODOLOGIA
Além

do

objetivo

abordado

anteriormente,

a

pesquisa

procura

compreender a interação das marcas com o público na Internet, apoiando-se
nos conceitos a respeito de Marketing Digital, de Conteúdo e Viral; investigar a
utilização do humor enquanto linha de comunicação e relacionamento, a partir
do estudo de caso; analisar a comunicação transmídia realizada pela marca
MasterChef Brasil; avaliar a repercussão dos memes lançados pela marca no
meio digital; traçar possibilidades do uso de memes enquanto tendência na
publicidade.
A relevância desta pesquisa está diretamente ligada à oportunidade de
explorar meios eficientes de aproximação entre marca e público-alvo,
contribuindo também para o embasamento de teorias que justifiquem a
viralização de conteúdos da Web.
Após um levantamento bibliográfico de estudos pertinentes ao assunto, o
trabalho, enquanto Estudo de Caso, teve continuidade em seu percurso
metodológico através de pesquisa de caráter exploratório. Foram abordados
aspectos relacionados a percepção das pessoas a respeito dos memes
produzidos pelo MasterChef Brasil.
Através de uma pesquisa quantitativa de campo, disponibilizada em
redes sociais (Twitter, Facebook e Instagram) pessoais, foram coletadas
informações conclusivas a respeito do estudo que possui amostra não
probabilística por conveniência. Doze (12) questões compunham o questionário,
sendo que destas, 06 foram utilizadas como filtros para melhor percepção dos
resultados.
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As perguntas-filtros dividiram a pesquisa em 06 partes correlatas, sendo
a primeira responsável por oficializar o Termo de Consentimento pelo qual o
participante deveria se submeter para então dar andamento com a pesquisa. A
segunda e a terceira, sucessivamente, identificaram a idade, o gênero, a
frequência pela qual o participante tinha acesso à Internet, as principais Redes
Sociais acessadas e o conhecimento a respeito de memes.
A quarta parte coletou informações acerca da frequência com que o
participante identificava memes em campanhas publicitárias na Internet e o
conhecimento sobre a marca MasterChef Brasil. A quinta, coletou o número de
participantes que reconheciam memes do programa, a fonte de divulgação dos
mesmos e a frequência de acompanhamento do conteúdo emitido pela marca
no Twitter.
Por último, a sexta parte, composta por apenas uma pergunta, avaliou o
grau de concordância do participante em relação a algumas afirmações feitas
sobre o conteúdo de humor propagado pela marca quanto a: originalidade,
criatividade e engajamento.
Ao total, 54 respostas foram coletadas, entretanto, após os filtros
contidos no questionário, apenas 31 respostas foram consideradas relevantes
ao presente estudo, pois eram coniventes aos requisitos de todas as etapas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo a pesquisa de campo, o público da marca possui em média 25,5
anos de idade, o que favorece uma comunicação com perfil imediatista,
simultânea e com alto grau de engajamento, visto que é um público com
bastante domínio no contexto digital. Mais da metade (31 participantes) da
amostra que iniciou o questionário (54 participantes), concluiu a pesquisa e
demonstrou-se satisfeita com a linha de comunicação exercida, considerando-a:
original, criativa e eficiente no tocante à conquista de engajamento do público
de mídia analógica e digital.
Ainda com base no questionário online, as últimas perguntas revelaram
um marco importante na publicidade da marca MasterChef Brasil. Nesta altura

376

do questionário, 47 participantes deram seguimento com as questões e, dentre
eles 34 pessoas, ou seja, 72,3% do total, afirmou conhecer pelo menos um
meme da marca. Na sequência, especificaram a fonte de onde o reconheceram.
Com exceção de 17 participantes, todos os outros que detinham conhecimento
sobre o conteúdo não o conheceram através dos perfis oficiais da marca,
revelando a viralização de conteúdo que alcançou um público externo e não se
restringiu aos usuários do Twitter que acompanham a marca.
“O digital potencializa o alcance do marketing, tanto para o bem, como
para o mal, e acrescenta valor ao marketing bem feito, enriquecendo-o.”
(GABRIEL 2010, p. 106). É possível então concluir que, de fato, o Marketing
Digital está em ascensão no que diz respeito ao ponto de vista publicitário e,
juntamente com a Narrativa Transmídia adquire um papel fundamental para o
alcance e fidelização de um público segmentado. Desta forma, é possível
explorar outros meios de interatividade, como por exemplo o Marketing de
Conteúdo enquanto meio de viralização de conteúdo, muito bem utilizado pela
marca MasterChef Brasil e visivelmente efetivo, através das pesquisas
realizadas.
Partindo do ponto de vista de que, a presente pesquisa é uma
oportunidade de elucidar meios eficientes de aproximação entre marca e
público-alvo, contribuindo também para o embasamento de teorias que
justifiquem a viralização de conteúdos da Web, o estudo acrescenta em dados e
valores que poderão agregar futuras pesquisas relacionadas ao assunto, frutos
de transformações no cenário comunicacional da Era Digital.
Portanto, são três os pontos-chaves que caracterizam o caso estudado e
podem servir de inspiração a outras marcas, em cenários diversos, a partir da
intenção de conquistar resultados semelhantes ao estudado, são eles: Humor,
Criatividade e Engajamento.
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