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RESUMO 

 

A presente pesquisa procura investigar de que maneira as imagens são capazes de construir 

estereótipos (LIPPMANN, 1965) e mitos (MIGUEL, 2000) a partir de enquadramentos 

(ENTMAN, 1993) associados a atores políticos. Para tanto, analiso a construção das 

representações da imagem pública (GOMES, 2004) do ex-presidente da República Michel 

Temer (MDB), por meio de uma análise dos conteúdos e de enquadramentos mais circulados 

em charges e memes, durante o período de 2016 até o início de 2019. Realizo um 

mapeamento de todos os principais assuntos que envolvem a imagem pública de Temer no 

recorte de tempo determinado, coleto e analiso os memes que circularam a respeito do 

mesmo e, por fim, comparo com a análise das charges do mesmo período, circuladas no 

Instagram d’A Folha de S. Paulo. Dessa forma, busco compreender como a imagem se 

utiliza, dentro do contexto político, de representações na disseminação de estereótipos de um 

ator político, que são absorvidos pela imagem pública dessa pessoa. Memes, assim como 

charges, se utilizam da ironia, sátira e ambivalência para brincar com a representação de um 

ator e construir sentidos, se inserindo no imaginário popular e moldando o senso coletivo a 

respeito de figuras que circulam na opinião pública. Ao aplicar uma análise de conteúdo e 

uma análise de enquadramento em ambos os gêneros, pude identificar que memes e charges 

utilizam diferentes abordagens humorísticas, que estão muitas vezes relacionadas ao filtro 

editorial presente nas charges e nulo nos memes. Assim, memes compartilham a sátira em seu 

formato mais ofensivo, ou cru, empregada de estereótipos. Enquanto as charges, encontram 

respaldo no uso de personagens mais caricatos e com menos enquadramentos ofensivos. 

 

Palavras-chave: meme; charge; imagem pública; ator político; representações. 
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ABSTRACT 

 

The present research seeks to investigate how images are capable of building stereotypes 

(LIPPMANN, 1965) and myths (MIGUEL, 2000) from frameworks (ENTMAN, 1993) 

associated with political actors. To this end, I analyzed the construction of the representations 

of the public image (GOMES, 2004) of former President of the Republic Michel Temer 

(MDB), through an analysis of the contents and the most circulated frames in collections and 

memes, during the period from 2016 to the beginning 2019. I’ve made a mapping of all the 

main subjects that involve a public image of Temer, collected and analyzed the memes that 

circulated in the period of time and, finally, compare with an analysis of the charges of the 

same period, circulated on Folha de S. Paulo's Instagram. The search looking forward to 

understands how an image is used, within the political context, of representations in the 

dissemination of stereotypes of a political actor, which are absorbed by that person's public 

image. Memes, like charges, if used of irony, satire and ambivalence to play with a 

representation of an actor and create meanings, insert any popular imagery and shape or a 

collective sense of respect for figures that circulate in public opinion. When applying a 

content analysis and a framing analysis in both genders, I’ve identifyed memes and charges 

that can use different humorous approaches, which are related to the editorial filter and 

present charges and voids in the memes. Thus, memes share a status in its most aggressive, or 

raw, format used by stereotypes. While charges, the most cartoonish characters with the least 

offensive frames are not allowed. 

 

Key-words: memes; charges; public image; political actors, representation. 
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GLOSSÁRIO 

 

 

LOOK-ALIKE Formato de meme onde duas imagens são postas lado a lado para 

efeito de ilustrar semelhanças físicas entre os personagens das 

imagens. 

CATCHPHRASE Frase ou expressão que se populariza e passa a ser utilizada tanto 

no meio online quanto no off-line. 

IMAGE MACRO Formato onde o meme é apresentando em uma ou mais imagens 

expostas numa sequência, com uma legenda sobreposta, 

comumente replicada em fonte Impact branca com outline preto. 

REACTION FACE Acompanhados de legendas que podem ser inseridas na mídia ou 

como legenda do post em uma rede social, procura ilustrar um 

evento ou reação. 

SNOWCLONE Modelo frasal em que apenas algumas palavras podem ser 

substituídas, construindo uma fórmula textual onde elementos 

são alterados enquanto outros permanecem. 

EXPLOITABLE Fotomontagem produzida por meio de programas de edição de 

imagem com o propósito de inserir elementos em outro contexto. 

ONLINE POLITICAL 

POSTERS (OPP) 

Imagens políticas desenhadas para serem compartilhadas em 

redes sociais online. Na definição de Lee e Campbell os posteres 

políticos compartilhados em redes sociais são empregados “por 

um quantitativo diverso de organizações políticas incluindo 

partidos menores ou majoritários em diferentes países.” (2016, p. 

2) 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2016, por todo o Brasil, manifestantes se organizaram em atos nas ruas e em mídias 

digitais, seguindo as palavras de ordem do momento: Fora Temer. Em 7 de outubro de 2018, 

o resultado do 1º turno das eleições presidenciais engendrou a hashtag #FicaTemer, levando 

a manifestação coletiva ao topo dos Trending Topics do Twitter no Brasil. O que acontece 

nos dois anos que separam essa aparente mudança que ocorre em redes digitais como forma 

de participação coletiva? O ator principal desse cenário está claramente definido: Michel 

Temer (MDB), outrora vice-presidente de Dilma Rousseff (PT), que em uma estratégia de 

golpe assume a presidência de forma interina no ano de 2016 e, posteriormente, de forma 

definitiva até dezembro de 2018. Temer protagoniza a gestão que ficou marcada na história 

pela maior taxa de impopularidade desde a redemocratização do Brasil1. Durante o período de 

seu mandato, Temer recebeu diferentes alcunhas e foi retratado de diferentes maneiras por 

produtores de opinião. O governo do emedebista foi alvo constante de sátiras políticas que o 

enquadravam principalmente como um governante impopular, envolvido em esquemas de 

corrupção, um sanguessuga da política. Nesse sentido, a resposta às seguintes questões é 

imperativa: qual é a imagem pública de Michel Temer e que enquadramentos são mais 

explorados? 

Na sociedade contemporânea, a figura do ator político é apresentada para o eleitor 

envolta de dramatização, construída por diferentes mitos e narrativas. Associado ao fato de 

que é comum – não só na política brasileira como em grande parte do mundo –, desde a 

modernidade, encontrar trajetórias individuais construídas em torno da ideia de “políticos de 

carreira” (WEBER, 2002), à medida que estes atores políticos se profissionalizam, também a 

estrutura comunicacional em torno dele evolui, possibilitando um alcance maior da 

comunicação política. Dessa forma, a comunicação trabalha na gestão da imagem do político 

e este precisa controlar a mesma, pois depende dela. Em paralelo, as críticas que surgem, 

também sobre sua imagem, ferem diretamente sua reputação. 

                                                
1 A série histórica de pesquisas da Conferência Nacional do Transporte (CNT) é medida desde 1998. No 

resultado da 138ª Pesquisa CNT/MDA, realizada entre os dias 12 e 15 de setembro de 2018, foram ouvidas 

2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 Unidades Federativas, das cinco regiões do país. A avaliação do 

governo de Michel Temer apresenta 81,5% de avaliação negativa contra 2,5% de avaliações positivas.  Para 
15,2%, a avaliação é regular, e 0,8% não souberam opinar. A aprovação do desempenho pessoal do presidente 

atinge 7,0% contra 89,7% de desaprovação; 3,3% não souberam opinar. Essa é a menor taxa de popularidade de 

toda a história, desde q se iniciou a série histórica. Fonte < https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/cnt-divulga-

resultados-138-pesquisa-cnt-mda> 

 

https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/cnt-divulga-resultados-138-pesquisa-cnt-mda
https://www.cnt.org.br/agencia-cnt/cnt-divulga-resultados-138-pesquisa-cnt-mda


 

17 

Não de hoje imagens são utilizadas na narrativa de eventos políticos e seus atores. 

Dentre diversas formas midiáticas que se utilizam de imagens para efeito comunicacional, 

dois formatos se firmam utilizando estereótipos, humor e representações para tratar de 

questões políticas vigentes: as charges e os memes. Ambos buscam tratar de assuntos 

contemporâneos, ilustrando personagens inseridos em eventos político-sociais. As charges 

ganharam popularidade devido a sua circulação em veículos de imprensa, determinando2, por 

exemplo, a pauta que deve ser trabalhada. No caso dos memes há uma outra lógica de criação 

e circulação, podendo ser considerada uma expressão polivocal que aborda variadas visões 

ideológicas (MILNER, 2012).  

Ocorre uma disputa pelas representações que circulam como imagem pública. De um 

lado, o político gerencia os aspectos de sua personalidade que podem ser favoráveis à sua 

imagem e, de outro lado, a mídia circula as gafes e escândalos que ocorrem no background da 

política. Dessa forma, mídia e ator político gerenciam o terreno que possibilita à população 

uma sensação de familiaridade com os políticos, especialmente aqueles que mais 

protagonizam assuntos na mídia de massa. As imagens associadas a alguns políticos marcam 

sua personalidade e acabam se constituindo como atributos que permitem o reconhecimento 

dessas figuras públicas por sujeitos que compartilham do mesmo imaginário. É possível tanto 

identificar políticos mais populares e presentes em meios de comunicação, quanto, nos casos 

mais marcantes, seu posicionamento ou alianças de governo bem como identificar 

associações que são estabelecidas por produtores de opinião como, por exemplo, o uso da 

metonímia “tucanos” (Figura 1) para se referir a um ou mais membros do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), de representações do indivíduo por meio de atributos físicos 

como os casos que se referem a Luis Inácio Lula da Silva (PT) como “quatro dedos” (Figura 

2), ou que se associam a traços de uma personalidade, ou, como no caso do “vampirão” 

(Figura 3), uma referência psicológica de como Michel Temer é retratado por chargistas e 

criadores de memes. 

                                                
2 Em entrevista para o livro “20 anos de Chico – O Globo”, João Roberto Marinho fala sobre sua relação do 

chargista com o editor chefe do jornal à época, Roberto Marinho: “(...) às vezes, na avaliação de uns, a charge 

poderia conter excessos. A solução era, porém, fácil. Nos primeiros anos, era sempre meu pai [Roberto 
Marinho] quem desempatava, depois de conversar com Chico [Caruso], que tinha com ele um canal direto. Não 

eram frequentes os embates entre a redação e Chico, mas às vezes eles existiam.” (MARINHO, J.R., In: 

CARUSO, 2004, p. 7). Com esse exemplo, João Roberto Marinho explicita de que forma o controle editorial 

age sobre o artista, que não é completamente limitado em sua criação, mas que precisa moldar arestas para se 

adequar à mídia e à sua pauta. 
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Pretendo argumentar que a circulação de uma representação do ator político é uma 

característica capaz de transformar imagens públicas como o “quatro-dedos”3 ou o 

“vampirão” em um meme. Esses memes, embora não se constituam como memes de internet, 

enquadram-se na definição original de Dawkins (1976), e podem ser entendidos como ideias 

que circulam no âmbito cultural.  

 

 

 

Figura 1: Charge Ninguém está 

acima da lei. Fonte < 

https://www.instagram.com/p/Bhja01

CANPX/> Acesso em 28/11/2019. 

Autor: Renato Machado 

Figura 2: Charge Influenciadores 

Digitais. Fonte < 

https://www.instagram.com/p/Bn6Xo

2fA5C7/> Acesso: 28/11/2019. 

Autor: Hubert 

Figura 3: Meme da Prisão de 

Temer I. Fonte < 
https://bit.ly/2OQtzDO> 

Acesso: 28/11/2019. 

 

Utilizo a noção de Lippmann (1965) para quem a opinião pública é construída a partir 

da reunião do que nos é relatado pelos outros, para argumentar que as imagens públicas 

(GOMES, 2004) criadas e reproduzidas são uma maneira de disseminar estereótipos e 

narrativas que são apropriadas pela esfera pública (HABERMAS, 1984). Nas redes sociais 

online, o fluxo de criação da opinião pública e do agendamento de notícias passa a ter uma 

maior interferência do usuários, que emitem de forma mais dinâmica suas considerações 

sobre determinado assunto. Nos meios digitais, é possível criar um meme de internet, circular 

uma charge ou outros conteúdos que, carregados de sátira ou humor, criam e compartilham 

enquadramentos diversos a respeito de figuras em cargos de autoridade, como o caso de 

Michel Temer e sua representação como vampiro, que teve crescimento durante seu período 

na gestão da presidência da república.  

A comparação de charges e memes, como aqui proposta, tem o objetivo de aprofundar 

as relações que ambos os gêneros desenvolvem entre si. No caso das charges, além da sua 

vinculação com o meio em que circula, deve-se considerar que o conteúdo é autoral enquanto 

o meme ainda vem sendo descoberto como insumo para pautas jornalísticas (MAGALHÃES, 

                                                
3 A imagem pública do “quatro-dedos” é imposta pela mídia e por adversários políticos ao ex-presidente da 

República Luis Inácio Lula da Silva (2002-2010). O apelido faz referência ao acidente de trabalho que Lula 

sofreu em 1964, que resultou na perda do dedo mínimo da mão esquerda do então torneiro mecânico. 

https://www.instagram.com/p/Bhja01CANPX/
https://www.instagram.com/p/Bhja01CANPX/
https://www.instagram.com/p/Bn6Xo2fA5C7/
https://www.instagram.com/p/Bn6Xo2fA5C7/
https://bit.ly/2OQtzDO


 

19 

2017). Entretanto, os gêneros parecem estabelecer relações nas representações que são 

criadas, enquadram o ator por meio do humor, da sátira e da ambivalência e, também, 

exploram pautas que circulam visões da opinião pública de forma superficialmente sucinta. A 

comparação entre charges e memes pretende aprofundar as relações que reconhecidamente 

ambas nutrem entre si. Do ponto de vista material, muitas charges são, hoje, rotineiramente 

circuladas nas mídias sociais e ganham, portanto, status de memes de internet. Em 

contrapartida, a linguagem dos memes vem gradativamente se apropriando de elementos 

típicos das charges, ao apresentar representações caricaturais sobre personagens ou 

incorporar diálogos e ações em suas ilustrações. 

Partindo dessa premissa, a principal intenção desta dissetação é observar os 

enquadramentos utilizados em charges e memes, com intuito de relacionar as representações 

da figura do ator político em ambos os formatos. Procuro defender que charges e memes 

espetacularizam a política, e, desse modo, se inserem na conversação cotidiana como parte da 

cultura participativa.  

Desde a propaganda militar da Primeira e Segunda Guerras Mundiais é possível 

identificar, na comunicação política, estratégias semelhantes que continuam sendo 

implementadas até os dias de hoje, como santinhos, buttons, cartazes, pichações e palavras de 

ordem. A forma de fazer política não muda por completo na internet – já que a democracia 

não dispensa o teatro cerimonial do poder –, entretanto o palco onde o poder se concentra se 

torna mais acessível visual e sonoramente para diferentes públicos e opiniões. Nas 

comunidades virtuais, seja em espaços mais amplos ou em grupos de nicho (RHEINGOLD, 

1993; STRYKER, 2011), as pautas de discussão pública caminharam junto às representações 

“oficiais do governo”, assim, as representações que são criadas pelos usuários podem 

igualmente informar e questionar. 

Analiso, portanto, as charges e memes do período de governo do ex-presidente Michel 

Temer, procurando relacionar os enquadramentos dados às charges e memes, circulados de 

2016 a 2019. Busquei identificar os enquadramentos relacionados a Temer desde o período 

em que ganha maior atenção na mídia, em 2015 – por conta da estratégia de golpe contra a 

presidenta Dilma Rousseff –, até a prisão de Temer, em março de 2019, fruto do fim de seu 

Foro Privilegiado. Para tanto, apliquei uma metodologia que combina análise de conteúdo e 

análise de enquadramentos, com base no Livro de Códigos desenvolvido para esta pesquisa 

(ANEXO I), que procura relacionar charges e memes, observando pontos de convergência 

entre as produções. Em paralelo, realizei um mapeamento dos principais eventos do mandato 

de Temer (ANEXO II), que vai até o fim do ano de 2018. Este mapeamento é importante pois 
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auxilia na compreensão das referências intertextuais presentes nas charges e nos memes que 

foram coletadas para análise, observando o contexto temporal, quando necessário. É possível 

perceber que charges e memes, por muitas vezes se utilizam de elementos de humor ou da 

sátira para abordar assuntos contemporâneos, dessa forma traço como hipóteses deste 

trabalho: 

(H1) que os enquadramentos alteram o controle da auto-imagem do político, 

reclamando para o ator representações que fogem da imagem traçada pelo próprio; 

(H2) que memes e charges compartilham características nos enquadramentos criados 

sobre a figura de Michel Temer; 

 (H3) que os enquadramentos empregados em charges e memes são relacionados com 

os eventos da política do período, e as representações, aos sucessos ou fracassos do governo. 

Tomo como premissa deste trabalho que memes e charges, ambos contribuem para a 

reiteração da imagem pública, constituída das representações de um ator político, em redes 

sociais online. Dessa forma, surgem como questões que norteiam a pesquisa:  

(Q1) Que enquadramentos são acionados pelos memes de Temer? E que 

enquadramentos são acionados nas charges? 

 (Q2) As charges têm elementos que se relacionam com os eventos históricos do seu 

momento de circulação?  

(Q3) Os memes têm elementos que se relacionam aos mesmos eventos históricos das 

charges? 

No desenvolvimento desta pesquisa, busco tratar a relação presente nos 

enquadramentos de Michel Temer nos memes e nas charges, dividindo o trabalho em seis 

capítulos. No primeiro capítulo conceituo o papel da imagem na política, explorando como se 

deu a evolução na compreensão da imagem como produtora de sentido. Examinei a 

construção de representações por meio de mitos e estereótipos e de que forma a lógica de 

manutenção da imagem pública muda dentro das mídias digitais.  

O segundo capítulo ajuda na conceituação do uso de humor na comunicação política. 

Nesse sentido, apresento uma discussão a respeito das teorias do humor e sua aplicação no 

caso de produções sobre um ator político, sua relação com a sátira e com a ironia. Aqui, 

procuro responder a problemática principal que surge quando observo o humor na política: 

porque essas peças fazem rir? Ao fim do mesmo capítulo, abordo o estudo sobre as 

aplicações do humor na internet e de que forma podemos compreender memes e charges a 

partir de uma lógica de brincadeira política (BENETT, 1979, CHAGAS, 2016).  
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No terceiro capítulo, apresento uma contextualização das charges e dos memes, 

buscando refletir sobre como ambos se estabeleceram na cultura e de que forma eles se 

inserem no ambiente digital. Procuro abordar os elementos que aproximam e diferem ambos 

os formatos e dissertar a respeito de como eles reforçam estereótipos específicos.  

Na sequência, o quarto capítulo apresenta o método utilizado nesta pesquisa, uma 

metodologia que combina análise de conteúdo e análise dos enquadramentos presentes nos 

memes e charges de Temer. Neste capítulo apresento de forma detalhada como se deu o 

mapeamento, a coleta dos conteúdos, além dos critérios estabelecidos para análise.  

O mapeamento dos principais acontecimentos e escândalos do governo Temer é 

comparado ao mapeamento de eventos que resultaram maior circulação de charges e de 

memes (ANEXO III) que fazem referência ao ex-presidente ou de suas ações durante o 

período traçado. A coleta do corpus de pesquisa se deu de duas formas: (1) para os memes, 

realizei a extração das imagens que surgem no Google Imagens, a partir da pesquisa das 

palavras chave “memes + Temer” extraíndo o conteúdo a partir da extensão para o Firefox, 

Google Image Downloader4; (2) a coleta de charges se deu no perfil do Instagram da Folha 

de S. Paulo, por meio da ferramenta InstaBro5. Dessa forma, procurei desenvolver uma 

argumentação sobre o que fiz e como fiz, dividindo a metodologia nas etapas listadas abaixo:  

(1) como se deu o mapeamento que identifica os maiores acontecimentos midiáticos 

do período de governo Temer, circulados como memes e charges;  

(2) os critérios de análise dos memes e charges coletados, além dos marcos traçados 

como base para a organização da pesquisa no formato de uma linha do tempo;  

(3) a comparação dos memes e charges em uma análise de enquadramento.  

Apresento a análise e os resultados obtidos no capítulo cinco e concluo com as 

considerações finais no capítulo seis. Cabe aqui antecipar que, nestes capítulos os resultados 

para as questões levantadas são respondidos de forma efetiva e a hipótese que mais se 

confirma, ao fim do trabalho, é a H1 que argumenta que os enquadramentos são capazes de 

alterar o controle da auto-imagem do político e reclamam para o ator representações que 

fogem da imagem traçada pelo próprio 

                                                
4 A extensão para Firefox Google Image Downloader realiza a extração das imagens que o Google capta a partir 

das palavras-chave pesquisadas. A extensão também cria um arquivo com todos os links de origem de cada 
imagem. A escolha da extensão se apresentou como resultado satisfatório para esta pesquisa pois aqui a 

intenção, mais do que medir o engajamento e ascendência de cada termo, pretendo observar os principais 

estereótipos e mitos, que constróem a representação de Michel Temer. 
5 O InstaBro é uma ferramenta que permite o download de todas as fotos e vídeos de uma conta, hashtag ou 

localização do Instagram. Fonte < https://instabro.app/> Acesso em 28/11/2019. 

https://instabro.app/
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Essa pesquisa se propõe assim organizada para observar um período de conturbados 

eventos políticos do país, do meio para o fim da década de 2010, que convergem com a onda 

de manifestações populares e a crescente de governos conservadores em diferentes países por 

todo o mundo. No Brasil, após as Jornadas de Junho de 2013, a gestão de Dilma passou a 

sofrer diferentes ofensivas até que, no ano de 2015, a presidenta foi envolvida em uma 

sequência de escândalos, articulados de forma a contribuir para sua deposição. A estratégia 

de golpe de Estado veio de dentro das suas alianças de governo, sendo protagonizado pelo 

seu próprio vice-presidente. Esse espetáculo amplamente midiatizado contribui para a 

crescente produção de conteúdos que buscavam apresentar o governo de Temer como 

ilegítimo. 

Desde os primeiros escândalos, quando a carta de Temer6 para Dilma vazou e seu 

conteúdo ganhou popularidade na internet, até atingir o status de presidente mais impopular 

da redemocratização brasileira (aos gritos de Fora Temer, vaias e vomitaços7 coletivos), 

chegando por fim no seu momento de glória, quando os mesmos usuários passam a pedir por 

uma extensão do seu governo (devido às ameaças de uma gestão ainda pior, encabeçada pela 

figura de Jair Bolsonaro). A pesquisa se justifica quando compreendo que os usuários de 

redes sociais online interpretam e dão novos sentidos aos eventos políticos, articulando suas 

conversações também por meio de memes e charges, que representam Temer de múltiplas 

formas, a depender do apelo do enquadramento do momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Vazada no dia 07 de dezembro de 2015, a carta de cunho pessoa escrita por Temer para Dilma aponta 

episódios que demonstraram uma suposta desconfiança do governo com Temer e com o MDB (na época ainda 

PMDB). Diversos trechos da carta viraram memes de internet, inclusive o trecho em que Temer escreve que 

passou o primeiro mandato de Dilma como “vice decorativo” e sua epígrafe “Verba volant, scripta manent” 

(palavras voam, escritos permanecem). Conteúdo na íntegra em < 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html> 

Acesso em 09/01/2020 
7 “Surgido como uma manifestação espontânea e individualizada de protesto, no dia 10 de maio de 2016, 

antevéspera da votação pela admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos 

Deputados, em Brasília, o vomitaço consiste em uma ação tática no Facebook, em que internautas publicam 

seguidamente o sticker “puke” como comentário a um post, em resposta a uma afirmação ou cenário que os 

desagrade.” (CHAGAS; SANTOS, 2017, p. 8) 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html
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CAPÍTULO I 

IMAGEM E REPRESENTAÇÃO: o ator político e o controle da imagem pública 

 

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 escreve o parágrafo acima, é possível perceber sua 

inquietação com a força que as imagens podem ter na experiência cultural. Juracy Pinheiro 

Neto (2016) trabalha o poder das imagens na internet e, partindo do conceito de imagens 

técnicas tratado por Vilém Flusser, busca relacionar o termo com a noção de meme, 

especialmente no formato image macro. Seu trabalho reconhece que a proliferação em massa 

de imagens na fotografia, depois no cinema, televisão e hoje na internet nos trouxe para um 

ponto de saturação, onde o estímulo visual que recebemos é dominado por versões variadas 

de cópias e reproduções 

 

que não mais fazem parte do nosso cotidiano, mas se tornaram nosso próprio 

cotidiano, visto que as novas tecnologias comunicacionais always-on mediam as 

nossas vivências por meios de fotografias, imagens e vídeos que circulam online 

pelo nosso toque nas telas digitais. (PINHEIRO NETO, 2016, pp. 12-13) 
 

Além disso, Pinheiro Neto (op cit.) observa que os memes image macros apresentam 

características que pertencem ao pensamento teórico de Flusser sobre as imagens técnicas 

como o agenciamento entre o humano e a tecnologia, a emergência das redes como modelo 

de propagação pautado no dialogismo como forma de comunicação e a conversação por meio 

das imagens. Em uma tentativa de aproximação da discussão sobre imagem técnica e os 

memes – não só de formato image macro – e as charges, procuro aprofundar o conceito de 

política de imagem (GOMES, 2004), associado a opinião pública (LIPPMANN, 1965) para 

compreender qual é o papel da política de imagem nas redes sociais online. A intenção 

principal deste capítulo é compreender como se estruturam as representações em torno da 

imagem de Michel Temer. 

Busco compreender o debate a respeito da imagem pública, além das formas de 

representação do político, observando especialmente como as charges e os memes circulados 

em redes sociais online, se baseiam nos estereótipos e mitos (MIGUEL, 2000) construídos 

em torno da imagem de uma figura política. Para tanto, primeiro analiso o uso das imagens na 

política e as intencionalidades por trás de seu uso. Na sequência, procuro debater a respeito 
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das formas de representações e estereótipos na política. A partir da discussão deste capítulo, 

busco identificar as principais características que têm se mantido nas estratégias de 

articulação de uma imagem política, para compreender de que forma as representações que 

temos dos políticos em charges e memes podem se assimilar em seus enquadramentos. 

 

1.1 A política de imagem, imagem pública e a construção do ator político 

 

É comum que as charges sejam fruto de um trabalho autoral, que faz uso de intertextualidade 

e sátira, e que são alinhadas com notícias que circulam no mesmo veículo de comunicação 

(MIANI, 2014). A produção de memes também contém os mesmos, entretanto funciona com 

uma lógica de produção colaborativa, onde geralmente não temos um autor facilmente 

identificável e, por ter grande circulação em redes sociais online, ganha novas versões e 

interpretações por parte dos usuários. 

Charges de Michel Temer, circulam na mídia impressa já há algum tempo. Ao 

assumir a presidência da Câmara dos Deputados em 1997, Temer marca presença em jornais 

há mais de duas décadas. Inicialmente, as séries de charges envolvendo o ator, tinham a ver 

com suas polêmicas e discussões com colegas da Câmara e do Senado. A Figura 4 é uma 

charge de Chico Caruso, para o jornal O Globo de 09 de fevereiro de 1997, na ocasião 

Antônio Carlos Magalhães8 chamou Michel Temer de “mordomo de filme de terror”, caso 

que gerou uma das primeiras representações de Temer como um personagem macabro. Nos 

anos seguintes, o então Presidente da Câmara passou a receber novas representações que o 

identificam, tanto em charges como em memes, a um vampiro, ou sendo relacionado a 

demônios (como o exemplo da Figura 5).  

 

 
 

 

Figura 4: Charge Sem Título I. Fonte 

<https://glo.bo/2TdYv4z > Acesso em 11/01/2020. 

Autor: Chico Caruso. 

Figura 5: Charge Sem Título II. Fonte < 

https://www.instagram.com/p/BjgLtRHg7BC/> 

Acesso em 28/11/2019. Autor: Cláudio Mor. 

 

                                                
8 Antônio Carlos Magalhães, também conhecido como ACM, foi um médico, empresário e político brasileiro, 

filiado ao Democratas. Foi governador do estado da Bahia por três vezes e presidente do Senado de 1997 até 

2001. ACM morreu em 2007. 

https://www.instagram.com/p/BjgLtRHg7BC/
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Essas representações e enquadramentos de Temer, se inserem na lógica de imagem 

pública, trabalhada por Gomes (2004). O autor, em sua definição da política de imagem, 

defende que ela é responsável pela imagem pública. Dentre as funções da política de imagem, 

é possível citar a criação, produção e construção da imagem pública de um ator, ou de uma 

classe de atores. Em um caso como o do ex-presidente emedebista, é possível perceber que o 

público também forma imagens similares do mesmo ator, que é submetido a uma constante 

construção e reprodução de estereótipos impostas pela esfera pública dominante a respeito de 

fatos, discursos e apresentações (GOMES, 2004). 

Mas afinal, a que me refiro quando falo de imagem pública? Para Gomes (op. cit), a 

imagem pública pode ser explicada como uma entidade conceitual, que é apoiada e 

construída por meio de mecanismos enunciativos linguísticos. “Imagem pública é imagem” 

(ibidem, p. 245), ou seja, é a aproximação do discurso e do seu sentido plástico. Uma 

representação. 

A imagem pública não é uma representação apenas visual, mas também metafórica, 

que serve para atores políticos, e na construção de representações de instituições, como os 

exemplos que se referem à Câmara e ao Senado (Figura 6). Sendo assim, um fator cognitivo e 

conceitual que cria possibilidades de analogias. Chargistas, cartunistas e criadores de memes, 

entre outros, atuam como agentes mediáticos da política de imagem, operando tanto na ponta 

da interpretação da imagem controlada emitida pelos atores políticos quanto na ponta da 

desconstrução desta mesma imagem, associando a ela novos e antigos estereótipos. Trata-se 

de uma operação de construção de novos significados, ou novos enquadramentos. 

Associado a imagem, existem também as iconografias públicas, responsáveis pela 

construção de atores políticos a partir de uma composição de seus atributos visuais, como o 

bigode de Sarney, os nove dedos de Lula e os dentes separados de Dilma. Esses ícones 

servem como símbolos que caracterizam um ator político porém, sendo parte da construção 

da imagem pública, mas não o todo. Para ser uma imagem pública é preciso ter uma imagem 

mesmo do que não corresponde a qualquer representação visual, construídas a partir de ações, 

discursos e configurações expressivas que incluem elementos visuais junto a tantos outros. 

Um fator explorado na gestão de Michel Temer, por exemplo, foi o fato de sua gestão ter sido 

“solitária” e sem muitos aliados (como no exemplo da Figura 7). 
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Figura 6: Charge 50% OFF. Fonte 

<https://www.instagram.com/p/Bb1kNu7FspL/> 

 Autor: Alberto Benett. Acesso em 28/11/2019. 

Figura 7: Charge Black Friday. Fonte 

<https://www.instagram.com/p/Bqev169gdEa/> 

Autor: Alberto Benett. Acesso em 28/11/2019. 

 

Dessa forma, a produção de imagem depende de múltiplos fatores, que incluem a 

emissão de mensagens até a elaboração da imagem pelo público, passando por expressões e 

discursos caracterizadores. Os agentes da política da imagem agem na esfera da exposição 

pública, recodificando e transformando os materiais sobre um ator e agindo de forma 

decodificadora através das possíveis formas de mediação da imagem pública. Como Gomes 

acrescenta 

 
(...) não há imagem pública na esfera pública dominante, nem na comunicação de 

massa. A imagem pública é aquela que o público tem de alguém ou de alguma 

coisa: a imagem se realiza na recepção. Todavia, é também claro que a imagem 

pública se programa na emissão e no circuito da comunicação. Acontece que 

emissão e veiculação não são propriamente atos eventuais e pontuais, mas tendem a 

ser processos constantes, que se estendem por uma faixa muito extensa de tempo. 
(GOMES, 2004, p. 282) 

 

 Assim, a produção e circulação da imagem funcionam como uma forma de decifração 

de sinais, que em diferentes esferas agem na disposição de interesses e de poderes, 

funcionando como filtros interpretativos. Nesse cenário, jornalistas, cartunistas e 

apresentadores  se convertem em agentes midiáticos da política de imagem e, no governo de 

Temer, agem relacionando representações e estereótipos já associados a sua imagem, que se 

convertem em memes e charges e circulam nas mídias digitais. 

A comunicação política é envolta por uma dramaturgia política que ancora a 

espetacularização da política na associação com as dimensões peculiares e de forma mimética 

se utilizam de representações das ações humanas para engajar a opinião pública. O 

espetáculo, é construído para ser apreciado, destacando o aspecto teatral característico da 

dramaturgia, onde os políticos passam a ser atores que representam personagens, estruturas 

narrativas e artifícios, a fim de causar efeitos emocionais. Entretanto, na cultura participativa 

das redes digitais, não se fala mais em agentes passivos, a quem é imposta uma política 

encenada, onde o espetáculo atores de espectadores, que apenas desfrutam da ação. 

https://www.instagram.com/p/Bb1kNu7FspL/
https://www.instagram.com/p/Bqev169gdEa/
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Observando os primeiros usos da comunicação política nas mídias digitais, por parte 

de partidos e candidatos, Aldé (2011a) é uma das autoras que aponta que à medida que a 

novidade foi absorvida, elementos identificados como “velhas formas” de se fazer política 

ganham continuidade e adequação nas mídias digitais. A autora acrescenta que 

 

a Internet foi sendo incorporada de forma pragmática às plataformas de 

comunicação política estratégica, que não podem prescindir dor recursos 

persuasivos disponíveis, mesmo sem dominar as técnicas integralmente. (ibdem, p. 

28) 

 

O que muda com as mídias digitais, no uso de imagens no contexto político é o novo 

ambiente de circulação e reprodução de mensagens. Estas mensagens já são comuns na 

política e continuam a utilizar elementos característicos do espetáculo para construir suas 

estruturas narrativas e os aspectos e a essência das mensagens políticas permanecem 

inalteráveis, porém em um novo ambiente que possibilita diferentes formas de produção e 

distribuição. Defendo esse diálogo, a partir da compreensão de que “desde sempre, a política 

se pratica de muitos modos e através de múltiplos instrumentos” (GOMES, 2004, p. 421), 

para argumentar que a imagem sempre teve seu papel na representação, significação e afeto, 

tendo a capacidade de ilustrar ao povo, por muito tempo iletrado, os principais 

acontecimentos e figuras do cenário político bem como criar personas destas mesmas figuras. 

E que também passa a servir à favor da cultura participativa. 

Nas redes sociais online, outro fator que surge é a mistura de assuntos e narrativas, 

característica da timeline, onde encontramos as pautas tratadas pela discussão pública – no 

formato de memes e charges – junto as informações “oficiais do governo”. Para além das 

campanhas eleitorais, a imagem é disputada nas mídias sociais também por redes identitárias 

na construção de narrativas e na performatização de ações coletivas e mobilização de micro-

públicos (Highfield, 2015; Boulianne, 2018). Desse modo, a sátira à imagem pública de um 

governante assume também o caráter de cobrança por prestação de contas ou accountability.  

No interior da discussão sobre a prática política, se encontra o debate sobre a disputa 

pela imposição da imagem pública de atores políticos e a competição pela produção da 

percepção pública e há uma clareza na existência de uma arena política constituída pela 

disputa de imagem (GOMES, 2004). A ideia do Vice-Decorativo, funciona de forma 

semelhante, já que o título é atribuído pelo próprio Temer, que toma para si ao expôr sua 

anulação no governo de Dilma em sua carta para a presidenta. Por outro lado, há também a 

falta de controle sobre a imagem pública que está presente tanto na construção, quanto na 
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administração, presente em décadas de jornalismo brasileiro, que expressa o momento onde o 

sujeito, no caso Michel Temer, perde o controle sobre sua própria imagem. 

 Da perda do controle sobre sua imagem pública, nascem os memes e charges que 

circulam nas mídias digitais. Mesmo nas charges – que seguem uma linha editorial –, é 

possível perceber a vinculação das ideias que permeiam a imagem pública do indivíduo, 

havendo coerência entre a imagem já consolidada e atitudes e eventos que vieram a público 

recentemente. No que Gomes acrescenta  

 

considero fundamental a inclusão da discussão sobre a disputa por imagem na 

agenda do conjunto de estudos da política contemporânea. Parto da premissa de que 

é preciso (...) isolar o fenômeno da competição pelo controle e imposição de 

imagem pública do conjunto das práticas políticas atuais para procurar entender 

mais em detalhe os seus elementos. (Ibidem, p. 241) 

 

 Dessa forma, memes e charges utilizam imagens públicas já consolidadas para 

reafirmar enquadramentos específicos a respeito de um ator ou evento. Assim como nas 

imagens públicas, na narrativa dos memes e charges o que é exposto é um personagem, 

baseado em algo ou no que alguém parece ser. 

Para Entman (1993), o enquadramento na comunicação possibilita a sintetização de 

chaves que envolvem e constroem teorias coerentes. Dessa forma, o enquadramento envolve 

essencialmente as omissões e saliências, já que consiste na seleção de aspectos que são 

percebidos na realidade e torná-los mais salientes ou silenciá-los, de forma a promover uma 

interpretação casual, avaliação moral ou recomendação de tratamento (ENTMAN, 1993). 

Nesse sentido, memes e charges constroem enquadramentos em suas representações 

do ator político, que podem ser mais próximos da realidade ou da ficção, mas que igualmente 

criam uma interpretação sobre a figura em questão. A cultura, para Entman, pode ser definida 

como um conjunto de quadros comuns que exibem o discurso e o pensamento da maioria das 

pessoas ou de um agrupamento social. Enquadramentos são capazes de tornar uma 

informação mais perceptível, significativa e memorável para o público. No caso dos memes e 

das charges, o controle do enquadramento que circula não está centrado na mão de quem é 

responsável pela manutenção da imagem do ator político e, dessa forma, essas produções 

acabam criando uma imagem que – em paralelo com as imagens oficiais do governo – 

mitificam, estereotipam e representam traços caricatos do ator político. 

 Para Gomes (2004), a preocupação com imagem sempre esteve associada às 

insituições políticas, o que traz a veiculação da visibilidade pública e sua relação com os 
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meios de comunicação de massa e, por conta disso, a imagem pública chega ao mundo 

mediada por sistemas de comunicação, deixando de ser acessória para ser central. Na política,   

 
em outros termos, forma-se a imagem de alguém a partir do que se diz ou do que é 

dito sobre ele, do que ele faz, da sua capacidade reconhecida de fazer e do que dele 

é feito e, enfim, a partir do modo como ele se apresenta: roupas, embalagens, 

design, arquitetura, logo, símbolos, emblemas, posturas corporais, aparência 

exterior. Não se trata, imediatamente, daquilo que alguém faz ou diz realmente - no 
sentido comum desse advérbio. Trata-se daquilo que se considera que ele faça ou 

diga, daquilo que se reconhece como sendo suas mensagens, ações e apresentação. 

(Ibidem, p. 268) 

 

O que surge, por consequência da comunicação de massa, é uma intensificação no 

espetáculo político que, aliado inicialmente à fotografia e depois ao cinema, televisão e 

internet, encena e direciona as decisões. Miguel acrescenta que  

 

os meios de comunicação de massa modificaram – e, na verdade, continuam 

modificando – a percepção da realidade política. A rigor, transfiguram a percepção 

de toda a realidade, conforme uma miríade de estudos vêm demonstrando. Dois 

aspectos merecem ser destacados. Há, em primeiro lugar, a quantidade de 

informações a que as pessoas passaram a ter acesso. Mas – e esse é o segundo ponto 

– essas  informações são de qualidade diferente. Elas estão baseadas, sobretudo, na 

força da imagem. (2000, p. 72) 

 

 O argumento de Miguel mostra que, além da capacidade de construir cenários que 

geram uma noção distorcida dos fatos por parte de quem está no governo, a sociedade 

contemporânea torna-se capaz de utilizar os mesmos meios para gerar diferentes informações 

e enquadramentos a respeito do que acontece dentro da cena política. A construção do mito 

político passa portanto por imagens de divulgação como os memes persuasivos de campanhas 

eleitorais, cartazes e santinhos e todos passam a serem formas de divulgação da imagem e da 

proposta de um candidato.  

Ao pensar no uso das imagens na política, Lippmann (1965) defende que a percepção 

que temos sobre determinados assuntos públicos ou figura de poder, nada mais é que uma 

concepção fabricada pelos meios de comunicação, de forma a criar personagens que passam a 

fazer parte da Opinião Pública. Na perspectiva do autor, não há uma única realidade sobre um 

acontecimento e, da mesma forma, não há uma única opinião pública, mas sim, opiniões que 

são publicadas. Lippmann argumenta que o conteúdo que circulamos é na verdade fruto de 

uma estratégia de controle por parte dos meios de comunicação. 

Gomes (op. cit), por sua vez, entende a comunicação de massa como movimento que 

insere novas potencialidades na política, que se contrastam com o período anterior. Isso 

porque na sociedade da comunicação de massa as imagens políticas são produzidas em 
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grande quantidade, sem nenhum ritual envolvido e em quaisquer circunstâncias, vulgarizando 

as imagens que, fabricadas pelos meios, tentam servir como legitimação simbólica. Pautando 

a noção a respeito da imagem política, como posta por Maquiavel (1998) em O Príncipe – 

sob a ótica de uma política das aparências –, é possível perceber na história da sociedade 

moderna que, em paralelo com as tentativas de controle de opinião geral a respeito da 

imagem de um governante, caminha a produção popular, concentrada na interação entre as 

esferas sociais e em apontar críticas ao governo.  

 Traquina (2008), em seu Teorias do Jornalismo, defende que o poder do jornalismo 

está no agendamento e no enquadramento que é sugerido pela mídia. Aliada a opinião pública 

de Lippman (1965), a teoria do agendamento mostra efeitos do poder do jornalismo na 

seleção de temas que são noticiáveis. As noções de opinião pública e imagem pública são 

conceitos próximos, segundo Gomes (2004), embora a imagem pública tenha a característica 

de ser aplicável a um sujeito qualquer, como um complexo de informações que são 

partilhados por uma coletividade.  

Assim como Gomes, opto por utilizar o termo imagem pública pois “formar uma 

imagem é, portanto, reconhecer um conjunto de propriedades como características de 

determinadas instituições e atores políticos – um "reconhecimento" que, a bem da verdade, é 

uma atribuição.” (Ibidem, p. 255), enquanto o termo opinião pública abrange uma diversidade 

de conceitos mais complexos acerca de qualquer objeto. 

Com a televisão, a imagem atingiu um patamar onde as expressões faciais, gestos e 

logos de campanha se tornaram protagonistas (MIGUEL, op. cit.). Este é o ponto chave para 

a produção de memes e charges políticas pois, Miguel aponta que s gestos e o rosto do orador 

estão mais próximos do público do que nunca, possibilitando conhecimento acerca das 

expressões faciais, tiques e gestos das figuras políticas que aparecem mais na mídia. Como 

observado em trabalhos anteriores (CHAGAS et al., 2017), os debates políticos 

televisionados ainda são os responsáveis por grande parte da produção de memes, durante o 

período eleitoral. É nesse momento que os eleitores produzem representações baseados em 

situações pontuais de um evento televisivo tornando gradualmente os candidatos 

reconhecíveis por suas aparições e bordões9. No que Miguel (2000) ainda complementa ao 

observar que 

 

                                                
9 Alguns exemplos são os memes com Eduardo Jorge, nas Eleições de 2014, e seu bordão “quero” e, 

posteriormente, nas Eleições de 2018 com o candidato Cabo Daciolo e seu famoso “Glória a Deus” dito com 

ênfase e marcado por um forte sotaque carioca, no início e fim de suas falas, envoltas por teorias da conspiração 
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em conjunto, as quatro características promovem um salto de qualidade - ou talvez, 

de falta de qualidade - no discurso político, que precisa ficar cada vez mais 

imagético (a palavra cede lugar à imagem), íntimo (a interlocução com o público é 

substituída pelo bate-papo com o espectador individual), fragmentado (o raciocínio 

longo e complexo é descartado como “cansativo”) e difuso (nenhum segmento da 
sociedade deve ser melindrado). Para o político formado no velho estilo discursivo, 

é uma adaptação penosa. (pp. 77-78, 2000) 
 

Dessa forma, é comum que uma estratégia de comunicação a respeito de um ator 

envolva a criação de imagens positivas – como a de herói da nação, a solução para tirar o país 

da miséria, etc – e também a demonização de seus oponentes – que por sua vez passam a 

serem vistos a partir de uma personificação maligna, como ruins para o país e em muitos 

casos representados como animais com características antropomórficas10 – nas produções 

próprias da cultura popular, é possível observar que padrões de representações de uma figura 

política podem ser replicados a partir de um mito. 

O mito na mídia é a fonte básica de construção de textos e tramas da cultura. Segundo 

Contrera (1996) o mito é um movimento contínuo da comunicação que, quando viva e imersa 

em uma cultura, está em constante reciclagem de elementos. Para a autora, o mito apresenta 

um caráter imaginativo e possibilita formas de fácil apreensão, tal como os arquétipos que se 

repetem em diferentes sociedades e períodos da história e que, por conta disso, impregnam no 

inconsciente coletivo (CONTRERA, 1996).  

Luis Felipe Miguel (2000) diferencia o mito como visto nas sociedades primitivas e o 

mito político característico da sociedade contemporânea. Na sua concepção, o mito político é 

uma forma de eleger uma dimensão da realidade para estruturar o discurso de campanha, ou o 

discurso político, atingindo diversos graus da sociedade. Os símbolos e imagens são 

utilizados tanto para auxiliar na construção do mito quanto para apoiar as construções 

discursivas, causando como efeito a emoção e afeto entre o público e a mensagem. 

 A noção de “mito” sugere algo falso ou uma imagem simplificada da realidade. 

Assim, o mito combina fatos à juízos de valor, onde a interpretação da realidade é colocada 

em jogo. Na política, o consumo de mitos é construído a partir de um viés publicitário onde 

tudo é pensado, desde sustentações na psicologia, até o uso da semiótica, aliado cada vez 

mais às técnicas de pesquisa de opinião (MIGUEL, 2000). 

 Na sociedade contemporânea, o bombardeio de discursos míticos é tão forte que opera 

na moldagem da mentalidade coletiva, segundo Miguel (ibidem). O mito deforma as noções 

que a sociedade tem a respeito de um grupo rival, ancorando-se no mítico sempre que 

                                                
10 Um exemplo disso, é o personagem Bolsonauro, versão dinossauro de Jair Bolsonaro, desenhado pelo 

chargista Aroeira há mais de duas décadas. 
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conveniente. Exemplos da comunicação de governos fascistas são utilizados por Luis Felipe 

Miguel para ilustrar as manifestações potencialmente manipulativas pelas quais a sociedade 

contemporânea passou, sendo capaz de moldar imaginário coletivo através da comunicação 

de massa. 

Não é de interesse aqui trabalhar acerca dos impactos que a deliberação por meio dos 

memes possibilitam no cenário das Eleições presidenciais, visto que Michel Temer sequer foi 

eleito nas urnas. Entretanto, de forma semelhante, a gestão de um governo também passa por 

eventos, discursos e frases soltas, ou mesmo um gesto cômico que podem marcar a carreira 

de um ator político. As representações de Temer, por meio das charges e memes do seu 

período de governo, se configuram em mídias, que podem informar, questionar ou trazer a 

agenda pública assuntos de discussão que passam por pautas políticas e se inserem no nosso 

cotidiano por meio de redes sociais online. 

Em seu texto A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica (1985), Walter 

Benjamin argumenta que apesar de todas as obras de arte inicialmente serem suscetíveis à 

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 

aura11. Essa leitura no contexto atual, pode não se referir apenas às fotografias, ou obras de 

arte canônicas, mas sim, as mais diversas formas de imagens manipuláveis que expressam a 

coletividade humana. 

Eco apresenta uma visão “eminentemente ‘cultural’ dos processos semióticos ao fato 

de que (...) há algo no continuum da experiência que impõe limites às nossas interpretações” 

(ECO, 1998, p. 13). É preciso das a devida atenção à circulação de discursos que tratam de 

processos e fenômenos comunicacionais a partir da significação (PICADO, 2002), já que por 

trás da interpretação dos argumentos há uma intencionalidade. Picado aborda os interesses 

que podem haver para as teorias da comunicação na relação entre linguagem e significação, 

de forma semioticamente orientada. Sua visão defende que a ordem do sentido é autônoma a 

experiência da significação e que se considerarmos apenas a tradição dos estruturalistas, 

                                                
11 A crise da aura, identificada por Walter Benjamin é fruto dos avanços na reprodutibilidade técnica, que afeta o 

campo da arte de modo a reduzir a aura imposta a uma obra. Segundo o autor: “O conceito de aura permite 

resumir essas características: o que se atrofia na era da reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. Tal 

processo é sintomático, e sua significação vai muito além da esfera da arte. Generalizando, podemos dizer que a 
técnica da reprodução destaca do domínio da tradição o objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica a 

reprodução, substitui a existência única da obra por uma existência serial. E, na medida em que essa técnica 

permite à reprodução vir ao encontro do espectador, em todas as situações, ela atualiza o objeto reproduzido. 

Esses dois processos resultam num violento abalo da tradição, que constitui o reverso da crise atual e a 

renovação da humanidade.” (BENJAMIN, 1985, p. 168-169) 
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eliminamos da sua caracterização o “problema da intencionalidade da representação”, como 

descrito, e do reconhecimento como siginificativos e pertinentes ao campo da semiótica.  

A perspectiva levantada por Picado (ibdem) é de que a intencionalidade da 

representação é comprometida no tratamento semiótico da comunicação e que, onde houver 

atribuição de sentido em que este se exprime por meio dos seus sinais, deve haver uma 

perspectiva voltada também para a comunicação e os propósitos desses meios. 

Os memes de internet, são compreendidos nessa pesquisa como conteúdos que 

circulam nas mídias digitais e que constroem sentido ao compartilhar características em 

comum, seja em sua forma, conteúdo ou posicionamento (SHIFMAN, 2014). Segev e 

colaboradores (2015) procuram traçar os aspectos que sustentam a esfera da produção de 

memes, de modo a compreender como se dão as múltiplas variações. Para os autores, grupos 

de memes podem ser entendidos como famílias. As famílias, possibilitam que os memes 

sejam distribuídos e compreendidos como grupos ilimitados de instâncias interconectadas. O 

argumento central dos autores as particularidades de um meme são responsáveis 

simultaneamente por diferenciá-lo de outros e por associá-lo a uma família específica. É 

através delas que se torna possível reconhecer um conjunto expressivo, como memes sobre 

um determinado assunto. Ou seja, não há necessariamente uma cadeia produtiva marcada 

pela serialidade, como é o caso de alguns conjuntos de charges, mas há, sem dúvida, 

elementos que distinguem entre si grupos de memes, como nos exemplos da família de 

memes Carta do Temer, exemplificado nas Figuras 8 e 9, que criam paródias em cima de 

fragmentos do conteúdo da carta original. Nem todo meme pertence a uma família, mas 

quando presentes, elas são capazes de agrupar grupos de memes que circulam a respeito de 

um mesmo conteúdo, graças as relações em comum que esses memes apresentam. 

Por outro lado, as quiddities são os elementos que particularizam cada um desses 

memes, de forma que existe um movimento para mantê-los como parte de um conjunto, mas 

também um movimento que busca singularizar cada uma dessas famílias, em relação a outras. 
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Figura 8: Meme Carta do Temer I. 

Fonte <https://bit.ly/2Li941V>  Acesso em 

28/11/2019. 

Figura 9: Meme Carta do Temer II. 

Fonte <https://bit.ly/2smgla1> Acesso em 

28/11/2019. 

 

 Uma família de memes também pode se relacionar ou dar origem a outra família. No 

caso da Carta do Temer, o conteúdo da carta e a repercussão que isso gerou nos sites de redes 

sociais já é uma família, per se. No desdobramento do seu conteúdo, surge um trecho que se 

destaca mais do que os outros, e vira uma segunda família: o Vice Decorativo. A alcunha 

surge das palavras do próprio Temer, que afirma: 

 

Passei os quatro primeiros anos de governo como vice decorativo. A Senhora sabe disso. 

Perdi todo protagonismo político que tivera no passado e que poderia ter sido usado pelo 

governo. Só era chamado para resolver as votações do PMDB e as crises políticas. 
(TEMER, Michel [Carta enviada a Dilma Rousseff], 07 de dezembro de 2015) 

 

A família de memes do Vice Decorativo, surge da já existente Carta do Temer e 

brinca com uma das frases que mais circulou. A expressão, entretanto, é rapidamente 

incorporada ao repertório popular, e passa a dar vazão a uma ação de deboche, tornando a 

adjetivação um sinônimo de inutilidade, e consequentemente esvaziando de sentido a imagem 

que Temer originalmente gostaria de imputar a si mesmo. 

Dessa maneira, memes e charges que se baseiam em situações capturadas conseguem 

expor diversos assuntos do entretenimento e da cultura popular, sendo parte da discussão 

pública. Para Schwartzenberg (1977) o ator político impõe uma imagem que captura e fixa a 

atenção do público, dessa forma, a imagem que é reproduzida é mais ou menos fiel, sendo um 

conjunto de traços que o ator prefere apresentar à observação pública. Como em uma seleção, 

ou recomposição pode ser entendida como uma reconstrução da realidade. 
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1.2 Mitos e estereótipos: a representação fabricada 

 

Não é provavelmente um mero acidente histórico que a palavra “pessoa”, em sua 

acepção primeira, queira dizer máscara. Mas, antes, o reconhecimento do fato de 
que todo homem está sempre e em todo lugar, mais ou menos conscientemente, 

representando um papel [...] É nesses papéis que nos conhecemos uns aos outros; é 

nesses papéis que nos conhecemos a nós mesmos. (PARK, 1950, p. 249) 

 

É preciso ter cuidado ao conceituar a representação, dentro da perspectiva que 

procuro abordar nesta dissertação. O termo representação é multifacetado, com diferentes 

acepções possíveis que não cabem neste esforço de pesquisa, pois dão conta de outra 

percepção a respeito do termo, que é voltada para a representação política e do governo 

representativo (HOBBES, 2003; MANIN, 1995; PITKIN, 2006). Aqui, busco observar de 

que forma atores políticos ganham atenção, sejam nas charges ou nos memes, por meio da 

imagem pública (GOMES, 2004) a partir das representações que são fabricadas a seu 

respeito. Sob essa perspectiva, a representação é compreendida como termo que acumula 

informações e ideias a respeito de uma pessoa ou de algo, que pode ser  envolta de mitos, 

estereótipos (MIGUEL, 2000) e do espetáculo (GOMES, 2004).  

Para Chartier (1991) a compreensão da representação política surge de tentativas de 

decifrar a sociedade, penetrando nas relações de como ela se constitui, por meio de uma 

organização em três pólos: o estudo crítico de textos não canônicos, a história dos livros e 

canais de comunicação e a análise das práticas. Há então, o que o autor reconhece como duas 

construções de sentido, uma no mundo do texto e outra no mundo do leitor e é preciso, 

portanto, considerar que a leitura é encarnada de gestos, espaços e hábitos. Tal afirmação, 

impacta na relação de como o texto é lido por diferentes leitores que não compartilham da 

mesma bagagem intelectual, gerando variações de leitura. 

Associado ao controle de opinião, Chartier (1991) acrescenta que a representação, 

como definida na versão do Dicionário Universal de Furetière, de 1727, pode ser entendida 

como a apresentação de uma presença ou a apresentação pública de algo ou alguém. Como 

imagens que não são necessariamente materiais e agem no campo simbólico. Dessa forma,  

 
a relação de representação é, desse modo, perturbada pela fraqueza da imaginação, 

que faz com que se tome o engodo pela cerdade, que considera os signos visíveis 

como índices seguros de uma realidade que não o é. (Ibidem, p. 185) 

 

Erving Goffman (2011[1975]) também identifica que fontes de informação são 

acessíveis a muitos diferentes portadores, disponíveis em sua trasmissão. A ideia de 
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representação como defendida por Goffman, diz que os indivíduos expressam versões de si 

mesmos, afim de gerar impressões em outros. Essa expressividade é envolta, segundo o autor, 

por duas atividades significativas: a expressão que transmite e a que emite. Podemos associar 

esse fenômeno à política, a partir da noção goffmaniana de que 

 
independetemente do objetivo particular que o indivíduo tenha em mente e da razão 

desse objetivo, será do interesse dele regular a conduta dos outros, principalmente a 

maneira como o tratam. Este controle é realizado principalmente através da 

influência sobre a definição da situação que os outros venham a formular. O 

indivíduo pode ter influência nesta definição expressando-se de tal modo que dê aos 

outros a espécie de impressão que os levará a agir voluntariamente de acordo com o 

plano que havia formulado. (Ibidem, pp. 13-14) 

 

 O ator político trabalha de forma intencionalmente teatral, muitas vezes de maneira 

não-verbal, orientado por uma comunicação arquitetada da sua imagem. Goffman (op. cit) 

afirma que os indivíduos por vezes agem de forma calculada a partir de suas expressões 

verbais ou de seu comportamento, a fim de provar validade. Há então uma intenção no 

controle da impressão de quem recebe o que é apresentado por um indivíduo, possível devido 

ao controle de técnicas empregadas para manter e criar essas impressões. 

 Assim, Goffman emprega o termo representação para se referir a todas as atividades 

de “um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de 

um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência” (2011[1975], 

p. 29), ou seja, uma representação de fachada pode ser intencional ou inconsciente. A fachada 

pode se tornar uma representação coletiva, evoluindo até mesmo para uma idealização, forma 

conveniente de estabelecer sinais e adiquirir familiaridade na manipulação, melhoria ou 

clareza de um estilo social favorável às representações do indivíduo. 

 Na política, quando o público percebe que a representação de um ator não é natural, 

há uma noção coletiva de que esta imagem pode ser facilmente manejada, o que gera reflexão 

sobre a discrepância entre as aparências alimentadas e a realidade. Dessa forma, as aparências 

das pessoas podem ser manipuladas, mesmo na mão de atores iniciantes, mas especialmente 

na mão daqueles que compreendem a própria vida como uma encenação dramática (ibidem). 

Em paralelo, há uma marginalidade nas questões relativas ao universo da imagem e as 

implicações que a mesma têm nas estratégias de comunicação características do jogo político 

(PICADO, 2008). O aspecto mais importante na definição deste gênero de imagens se dá pela 

representação fisionômica, onde o retrato é um modo de rendição visual que opera o princípio 

de que a figura central se constitua sobre parâmetros de recognoscibilidade. Nesse sentido, a 

identidade fisionômica na imagem de um retrato pode suscitar uma proximidade com o 
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universo da construção simbólica do ator político. Identifico que nos memes e charges as 

representações, de certo modo, reduzem a história para uma espécie de fábula da 

comunicação. 

Diferentemente dos casos de memes e charges que circulam durante uma campanha 

eleitoral – onde cada usuário ri da oposição e enaltece seu candidato – aqui, casos de 

representações estereotipadas trabalham diretamente com a imagem do presidente em 

exercício. Esse ator ganha estereótipos que são empregados à sua imagem não pelo embate 

direto com oposição, mas pelas suas próprias atitudes, entrevistas e escândalos midiáticos do 

seu governo (THOMPSON, 2002). Questiono-me portanto a respeito de como os estereótipos 

funcionam, direcionados à figura no poder. Uma imagem do ex-presidente Temer encarnado 

como o personagem Drácula, – de 1931, intepretado por Bela Lugosi e apresentado na Figura 

10 – é capaz de gerar sentido, ao mesmo tempo que reconhece não ser uma imagem literal do 

político. 

 

 

Figura 10: Meme Temer Drácula. Fonte 

<https://bit.ly/33xG6B3> Acesso 28/11/2019. 

  

As representações empregadas de esterótipos são moldadas de forma a transformar a 

interpretação de Temer como vampiro em um mito político. Segundo Miguel (2000), além 

dos espaços ostensivos que são dedicados à política, os estereóipos se inserem na 

programação de entretenimento, apresentando posições divergentes ou conformando a visão 

geral sobre um tema, mas de qualquer forma, passam pelas representações que são 

construídas pela mídia, para acrescentar na opinião pública. 

Lippmann observa que grupos de produtores desses conteúdos usam seu poder para 

enquadrar determinados assuntos da forma como eles desejam que o público os perceba. O 

autor acrescenta que 
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de qualquer evento público que tenha efeitos amplos, vemos, na melhor das 

hipóteses, apenas uma fase e um aspecto. Isso é tão verdadeiro quanto os 

privilegiados que elaboram tratados, fazem leis e emitem ordens, assim como 

aqueles que têm quadros de tratados para eles, leis promulgadas a eles, ordens dadas 

a eles. Inevitavelmente, nossas opiniões cobrem um espaço maior, um longo 

alcance de tempo, um número maior de coisas, do que podemos observar 

diretamente. Eles devem, portanto, ser reunidos a partir do que outros relataram e 

do que podemos imaginar. (LIPPMANN, 1965, p. 79, tradução minha12) 

 

 É difícil, na sociedade contemporânea e tendo em vista os novos canais de 

conversação dispostos por redes sociais online, concordar completamente com a perspectiva 

do autor a respeito da passividade por parte do público e da forma como este recebe as 

notícias. Entretanto, a leitura de Lippmann torna-se fundamental quando observamos a noção 

de estereótipo que é empregada pelo autor, apontando que em grande parte do tempo, 

primeiro nós vemos e depois definimos o que vemos, selecionamos aspectos já presentes em 

nossa cultura e, dessa forma, temos a tendência a perceber nossas escolhas nas formas 

estereotipadas previamente definidas. 

 Lippmann acrescenta também que na vida moderna não há tempo para 

relacionamentos íntimos com as narrativas que são contadas pelos meios de comunicação e 

por isso, damos atenção apenas a pequenos aspectos de cada pessoa, preenchendo nossa 

interpretação sobre alguém partir de seus aspectos. Michel Temer portanto, para muitos é 

associado a figura de um vampiro pois se parece visualmente com as imagens representadas 

desses personagens folclóricos que temos dispostas no campo da arte, mas principalmente 

pelo contexto político que envolve a estratégia de golpe da presidente Dilma Rousseff, onde 

Temer estava envolvido e ciente da sua posição de tomada de lugar, que numa analogia ao 

mito dos vampiros, “sugar” o poder de Dilma ao “usurpar” sua posição. Para Lippmann, o 

estereótipo é uma maneira de substituir a ordem pela confusão da realidade, sendo a projeção 

sobre o mundo do nosso senso comum e dos nossos valores, da nossa posição e dos nossos 

direitos, são portanto, carregados de sentimentos.  

 Traquina (2005) identifica que os conteúdos noticiosos são vistos como defensores de 

interesses, seja por parte da direita ou da esquerda política, funcionando como distorções 

sistemáticas que servem a determinados interesses de agentes sociais específicos, projetando 

uma visão de mundo sobre a sociedade e seus personagens. Essas visões compartilham 

                                                
12 No original: “Of any public event that has wide effects we see at best only a phase and an aspect. This is as 

true of the eminent insiders who draft treaties, make laws, and issue orders, as it is of those who have treaties 

frames for them, laws promulgated to them, orders given at them. Inevitably our opinions cover a bigger space, 

a longer reach of time, a greater number of things, than we can directly observe. They have, therefore, to be 

pieced together out of what others have reported and what we can imagine.” 
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códigos que são partilhados por grupos de pessoas. Tais códigos, podem ser compreendidos 

como representações empregadas de estereótipos, que se associam a ideia proposta por 

Lippmann (1965). 

 De forma semelhante, Chartier (1991) acrescenta que 

 

durante muito tempo, pareceu fácil o caminho que levava a concluir a partir da 

análise temática de um conjunto de textos a caracterização de uma "mentalidade" 

(ou de uma "visão do mundo" ou de uma "ideologia"), e depois fazia passar desta 

última a uma consignação social unívoca. A tarefa parece menos simples desde a 

partir do momento em que cada série de discursos seja compreendida em sua 

especificidade, ou seja inscrita em seus lugares (e meios) de produção e suas 

condições de possibilidade, relacionada aos princípios de regularidade que a 

ordenam e controlam, e interrogada em seus modos de reconhecimento e de 

veridicidade. (p. 187) 

 

 É possível perceber no percurso das imagens pictóricas, tanto na arte como em sua 

inserção na imprensa, que seus diferentes formatos são utilizados ao longo da história para 

representar contextos político-sociais. Dentre os diversos gêneros linguísticos, relacionados à 

imagem e possíveis para análise, opto por dois dos gêneros que acredito serem capazes de 

construir representações de forma lúdica, por meio de estereótipos, da sátira e do humor, com 

bases em eventos pontuais que ocorrem na dramaturgia política. As charges e os memes são, 

nessa acepção, gêneros presentes na cultura contemporânea, que ilustram os principais 

eventos político-sociais empregando os mitos e estereótipos que circulam na esfera pública. 

 Ao estudar os usos que a “imagem ideal” pode ter na sociedade, Boorstin (2012) 

apresenta uma noção da imagem no mundo do valor, onde o que vemos é “sintético, crível, 

passivo, vívido, simplificado e ambíguo” (ibidem, p. 185, tradução minha13). Assim, uma 

imagem pode ser criada para servir a um propósito específico e, no século XX ganha um 

novo sentido, passando a ser responsável pela construção da persona de uma personalidade, 

sendo trabalhado pelos indivíduos, tornando-se uma caricatura moldada e fabricada que é 

reforçada pelo que o autor chama de “Revolução Gráfica”14.  

Memes e charges, multiplicados à exaustão dentro de redes sociais online, impactam 

no comportamento social do brasileiro de forma a estabelecer a noção, por exemplo, de que o 

ex-presidente Michel Temer é um senhor muito idoso e sombrio, de perfil vilanesco e, 

portanto, que pode ser relacionado ao mito dos vampiros. Isso porque o processo 

contemporâneo, abre espaços para que críticas e representações a respeito do político sejam 

                                                
13 No original: “(...) it is synthetic, believable, passive, vivid, simplified, and ambiguous.” 
14 A Revolução Gráfica foi o que originou a multiplicação das imagens de forma revolucionária, tornando-se 

difícil achar um comportamento social cotidiano que não seja afetado pelas noções que temos a respeito das 

imagens multiplicadas. 
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criados e circulados mais rapidamente, sendo associados com outros elementos do 

entretenimento. Essas imagens surgem portanto, como canais de articulação da participação 

na dimensão sociocultural, agindo como ferramenta discursiva e estendendo a teatralização 

da política para o meio virtual. 

É notável que existem diversas formas de perceber a influência das imagens na 

cultura política. O que tento realizar é um levantamento a respeito dos elementos que acredito 

serem realmente presentes, quando observo as charges e memes políticos, sendo eles: o 

espetáculo político, as noções gerais das teorias que passam pela intencionalidade da imagem 

e as formas que essas imagens podem se vincular à representações populares sobre a política, 

empregadas de estereótipos. 

Dessa forma, é possível observar que os exemplos supracitados reforçam o poder das 

imagens como espaço mediador, cuja produção não se dá apenas na identificação das 

características de concretude imagética, mas sim na construção de um conjunto de elementos 

que produzem sentido. Reitero a perspectiva da intencionalidade que, empregada a essas 

representações, constrói e se utiliza de determinados enquadramentos e do uso de 

estereótipos, dentro de um contexto de divulgação, reforçando determinados tópicos e 

excluindo deliberamente tantos outros. 
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CAPÍTULO II 

HUMOR E BRINCADEIRA POLÍTICA: a sátira, ironia e ambivalência presentes na 

imagem pública 

 

 (...) o humor é tão caracterizado em virtude da atitude humana quanto em resposta 

a isso: chamamos algo de "humorístico" se for capaz (...) de divertir pessoas ou 

algum tipo específico de pessoa. Por "diversão" aqui, não quero dizer, é claro, 

diversão trivial de qualquer tipo, estou usando a palavra no sentido mais restrito em 

que diversão é diversão no humor, na história cômica ou espirituosa. (CLARK, 
1970, p. 22 tradução minha15) 

 

Ao estudar a imprensa brasileira do século XIX, Lustosa (2000) apresenta nos jornais que 

surgem entre 1821 e 1823 os primeiros traços de periódicos exagerados no estilo, mas de 

influência vital em um período de intenso debate político e de transformações das 

instituições. Os jornais cariocas do período da Independência divulgam e popularizam o 

político e, já nesta época, a autora observa que  

 

para demolir o adversário valia a sátira, a ironia e a descrição de aspectos físicos. 

Nenhum dos jornais daquele período surgiu com o objetivo exclusivo de fazer 

humor. O humor brotava da polêmica, quando se esgotava o estoque de argumentos. 
Era uma de suas armas, ao lado da agressão verbal pura e simples. (...) Muitas vezes 

é por meio do humor mais do que pela invectiva que o redator conquista seu 

auditório. O humor, como o ataque, funda-se na convenção. Para atacar é preciso 

partir da agenda de valores do auditório que se pretende conquistar. (LUSTOSA, 

2000, p. 427) 

 

O uso do humor na comunicação brasileira têm sido amplamente explorado desde 

então e mesmo no período de censura, vivido durante a ditadura militar brasileira, cartunistas 

e humoristas resistiram produzindo conteúdos que, de certa forma, ainda contém 

similaridades com seus antecessores do século XIX. Na exploração das mídias digitais, o uso 

do humor, aliado à sátira, ambivalência e a ironia cresce devido à rápida propagação 

caracterísca do meio. 

Michel Temer, durante seu período de protagonismo como chefe de Estado, lidou com 

diversas reproduções humorísticas e brincadeiras políticas, deixando claro em mais de uma 

situação que não se sentia confortável com a exploração da sua imagem por este ângulo. O 

                                                
15 No original: “(…) the humorous is so characterised in virtue of the human attitude or response to it: we call 

something 'humorous' if it is apt to (…) amuse people, or some special sort of person. By 'amusement' here I do 

not, of course, mean trivial diversion of any sort, I am using the word in the narrower sense in which amusement 

is amusement at the humorous or comic or witty.” 
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“vomitaço”16, por exemplo, surgiu após a ação espontânea de diversos usuários do Facebook, 

de publicação em massa do sticker puke na página oficial do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB, hoje MDB), durante o processo de impeachment de 2016.  

Como indicado por Chagas e Santos (2017) não é dada tanta atenção a ações de militância 

política, que ocorrem por meio da brincadeira política, embora elas sejam formas de engajar 

repertórios de ação no ambiente virtual. 

Os memes do universo político podem ser difundidos por grupos de militância, 

partidos ou por grupos que não necessariamente são articulados, apresentando uma 

experiência de conversação de caráter não-deliberativo (CHAGAS et al., 2017) e que pode 

ser entendido como brincadeira política que articula discussões públicas. Assim, considerar o 

papel do humor na comunicação política dentro do meio virtual, passa pelo estudo dos 

memes e charges que circulam em redes sociais online e que muitas vezes facilitam a 

circulação de um conteúdo por meio do humor (SHIFMAN, 2014, CHAGAS et al., 2017). 

No meio virtual, as manifestações de engajamento que são associadas ao uso de 

memes, são geralmente marcadas por elementos de ironia, como no exemplo da Figura 11 

que a partir da hashtag #FicaTemer pede pela permanência de Temer no poder, frente a sua 

substituição por Jair Bolsonaro, eleito em outubro de 2018. Também podem ser marcados 

pelo humor incongruente17 e um exemplo é a Figura 12, onde a incongruência está na 

associação de Joesley Batista com o cantor de sertanejo Wesley Safadão e à cantora, da 

Banda Calypso. Além de conter elementos de intertextualidade, a Figura 13 é um dos 

exemplos de memes que surgiram logo após o governo federal divulgar a identidade visual do 

governo Temer, em 2016, “ao mesmo tempo em que trabalha para aproximar e familiarizar o 

público, através da brincadeira política”  (CHAGAS, p. 97, 2016). Dessa forma, defendo que 

o meme político brinca com elementos já difundidos da comunicação política, como a 

persuasão, para criar diferentes narrativas a respeito de um assunto e circular de forma viral, 

no meio virtual. 

                                                
16 A ação consiste em publicar o sticker - que é representado por um emoji vomitando um conteúdo verde - 

como forma de comentário, e passa a chamar atenção devido aos milhares de comentários que compartilham a 

mesma ideia.  
17 Para Wilson Gomes (2004), que trabalha a respeito da dramatização da política, formas de ativismo e teatro 

político, como parte de uma espetacularização política, a produção de humor têm muito mais a ver com a noção 

do cômico associada à Aristóteles, ou seja, um humor que está associado a ironia de rir de alguém ou contra 

alguém.  
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Figura 11: Meme #FicaTemer I 

Fonte: < 
https://bit.ly/2PhtZo7> Acesso 

em 12/12/2019 

Figura 12: Meme JBS I 

Fonte: <https://bit.ly/2PdtnQd> 

Acesso 12/12/2019 

Figura 13: Meme Logo do Governo I 

Fonte: <https://bit.ly/2qQeJFk> 

Acesso 12/12/2019 

 

No cenário brasileiro, ainda existem esforços de pesquisa que buscam dar luz a 

questões sobre os usos de memes de internet tal como estratégias de comunicação de grupos 

suprapartidários, como o Movimento Brasil Livre (MBL). As características da “direita 

transante”, permitem que o grupo se aproprie em modelos organizacionais de ação coletiva 

reencapadas com uma ideologia populista liberal conservadora (SANTOS; CHAGAS, 2018). 

Dessa forma, é necessário o aprofundamento tanto nas teorias clássicas do humor, 

seus principais autores e influências, como também uma conceituação a respeito da noção de 

brincadeira política e como esse termo se aplica aos memes e charges do cenário político 

brasileiro. O capítulo busca aproximar estes esforços teóricos, dispostos em dois 

subcapítulos, de forma a responder a questão central que surge quando observamos essas 

produções: porque memes e charges fazem rir? Onde está presente seu humor? E é só de 

humor que estas peças se apropriam em suas narrativas? 

 

2.1. Teorias do humor 

 

As teorias do humor podem parecer um assunto já amplamente trabalhado por diversos 

pesquisadores, em diferentes tentativas de compreensão a respeito do ser humano como ser 

social. Entretanto, faz-se necessário revisar mais uma vez os principais pontos de cada teoria 

do humor, tanto para alinhar quais características são mais presentes em memes e charges 

encontradas em redes sociais online, quanto para identificar quais peculiaridades são mais 

exploradas em cada gênero. 

 Na internet, usuários utilizam o humor para ressiginificar produtos culturais que 

surgem na mídia massiva. Por isso, Dalmonte e Souza identificam que as manifestações 

culturais que envolvem esse processo discursivo de adaptação criativa, característico dos 

https://bit.ly/2PhtZo7
https://bit.ly/2qQeJFk
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memes, “se configuram como complementos que atualizam a obra midiática” (2018, p. 2). O 

trabalho dos pesquisadores é interessante pois, além de observar a produção de humor em 

redes sociais online, também avalia como se inserem temáticas sociais que são relevantes, 

mas negligenciadas ou abordadas sem aprofundamento, ao longo de uma prolongação da 

obra. Dessa forma, o argumento dos autores é de que neste processo, há uma promoção do 

debate público sobre questões sociais que emergem das margens da comunicação. 

 No contexto do debate que acontece na esfera pública digital, é possível a co-

existência de múltiplos assuntos com intencionalidades diferentes, dispostos em um jogo de 

espalhamento que é difuso e abrangente. É a partir dessa lógica, que Dalmonte e Souza 

(2018) percebem a controvérsia como elemento constitutivo da cultura participativa. Os 

autores trabalham o conceito de profanação, para identificar o que desestabiliza componentes 

internos, potencializa a equalização das posições de negociação entre os polos comunicativos 

e aumenta a fluidez de consumo de obras midiáticas. No que acrescentam que a 

 

propensão socialmente adquirida do sujeito para criar enquanto usa as palavras num 

processo de adaptação é acompanhada pela capacidade historicamente construída de 

instituições diversas para dominar e regular os atos de fala (DALMONTE, 2012). 
As estratégias e interesses por parte das esferas de produção tradicionais existem e 

se fazem presentes por meio de dispositivos que estão sempre inscritos numa 

relação de poder (DALMONTE; SOUZA, 2018, pp. 5-6) 

 

 Nesse sentido, a ideia de profanação vem da noção de devolver algo para o uso 

comum, separando da aura ou do status que aquilo detém, muitas vezes por meio do humor. 

Essa noção é herdeira de Bakhtin (1987) a respeito da carnavalização e dos ritos que a 

envolvem a paródia dos cultos e dogmas religiosos da Idade Média – em especial a obra de 

Rabelais –, numa penetração temporária no reino utópico da liberdade e igualdade, que passa 

pelo escárnio e pelo riso.  

 Também em Bakhtin, é possível encontrar como se dá a produção do riso, visto que 

em seu estudo sobre Rabelais, o autor determina que este pode ser mais difícil de 

compreender do que outros autores clássicos devido à necessidade de uma investigação 

profunda dos domínios da literatura cômica popular, bem como as fontes populares da época. 

No contexto atual, “por meio de uma disputa dialógica mobilizada pelo levantamento de uma 

controvérsia, novas camadas de significação podem ser adicionadas a uma obra” (DALMONTE; 

SOUZA, 2018, p. 8) e, por isso, a comunicação de forma profanatória é possibilitada por 

diferentes estruturas de conversação em rede, onde os usuários criam novos fluxos comunicativos 
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onde o humor surge como técnica narrativa de prolongamento de uma obra, sendo dificilmente 

utilizado para resolver conflitos e muito mais para alimentá-los. 

 Observando as três teorias principais do humor, Morreall (2009) identifica que o humor 

tem capacidade de quebrar as regras de uma conversa, expressar desprezo ou mesmo hostilidade 

em relação ao alvo da piada. Assim, as teorias da incongruência, alívio e superioridade não se 

contradizem e podem se complementar em muitos casos. 

 A teoria da superioridade – trabalhada por grandes nomes como Platão, Aristóteles, 

Hobbes e Scruton – busca aproximar o riso e a diversão presentes no humor, das causas 

psicológicas. Os defensores dessa teoria defendem que quando algo provoca riso, é devido a uma 

relação de inferioridade que afasta o alvo da pessoa que ri. Essa teoria foi, por muito tempo, o 

único entendimento amplamente divulgado sobre humor, e os pesquisadores que seguiram a 

teoria na modernidade, analisam a diversão como uma desvalorização do objeto. Para estes 

pesquisadores, o riso expressa um sentimento de superioridade e esta teoria isoladamente 

apresenta o ser humando como anti-social, só quando observamos as outras teorias do humor e 

como todas agem em conjunto, podemos compreender que o riso nem sempre é uma atitude anti-

social (MORREALL, 2009). 

 Para Lintott (2016) a teoria da superioridade pode ser vista como essencialista e, mais do 

que se preocupar em definir o humor em si, explica a natureza e o valor do mesmo, permitindo 

distinguir as experiências de diferentes tipos de humor e não deve ser vista como uma teoria 

abrangente e independente. A autora argumenta que a teoria da superioridade sustenta a 

ridicularização e o sentimento de superioridade como componentes essenciais do humor, sendo 

todo riso irônico, uma concepção equivocada que não considera as outras teorias do humor. 

 A teoria da incongruência, por sua vez, argumenta que a causa do riso é devido a 

percepção de algo incongruente, baseando-se no fato de que a experiência humana trabalha com 

padrões aprendidos e que, quando o resultado difere do esperado, uma das reações que podemos 

ter é o riso. Dessa forma, quando um evento viola os padrões mentais normais e as expectativas 

normais, podemos nos divertir ao perceber estas violações (MORREALL, 2009). Para Martin 

(1983) a teoria da incongruência como trabalhada por Schopenhauer e Clark é a mais promissora 

pois afasta a compreensão de que o humor é restritamente constrastado com a inteligência, 

sarcasmo, sátira, palhaçada e farsa, sendo um tipo específico de emoção que deve ter um 

determinado objeto como foco.  

Nesse sentido, se divertir está mais associado a imaginar algo incongruente, envolvendo 

na aplicação o conceito para algo com o qual não é totalmente congruente. O objeto de diversão 

envolve algo estranho ou incomum, que deve ser enfatizado de forma intencional (ibidem). Clark 

(1970) identifica a teoria da incongruência como a mais satisfatória dentre as existentes. Sua 
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revisão sugere que a característica essencial de qualquer objeto de diversão é o fato dele ser visto 

como incongruente, sendo o próprio riso uma expressão dessa incongruência. 

 Por fim, a teoria do alívio surge no século XVIII, ao lado da teoria da incongruência para 

competir com a teoria da superioridade. O foco de estudos a respeito desta teoria se debruça mais 

sobre o fenômeno físico do riso e os motivos por trás disso, bem como sua relação com o sistema 

nervoso, já que esta teoria surge na área das ciências médicas. A teoria do alívio se aproxima do 

conceito de “espíritos animais” que argumenta que o ser humano têm respostas quase que 

automáticas para alguns sentimentos, como raiva e o medo. O riso funciona em muitos casos 

como um movimento involuntário, intenso, que libera o excesso de energia nervosa e é nesse 

sentido que a teoria se ancora (MORREALL, 2009). 

 Há ainda, aqueles que apreciaram o valor do humor mesmo antes do século XX, Morreall 

(op. cit.) atribui a Thomas de Aquino e Aristóteles a importância de tratar o humor como uma 

virtude, quando nas condições certas. Em ambos os estudos, está presente a noção de que o ser 

humano precisa ocasionalmente descansar de atividades sérias e o humor ou as brincadeiras 

podem proporcionar este descanso. É plausível portanto, resumir de forma breve e concordar com 

a afirmação de Lintott (2016) de que pode-se dizer que a teoria da incongruência se concentra nos 

aspectos cognitivos do ser humano, enquanto a teoria da superioridade se concentra no emocional 

e a do alívio na diversão cômica. 

 A revisão das teorias clássicas do humor, como dispostas neste subcapítulo, tornam-se 

importantes pois é preciso identificar os diferentes artifícios que memes e charges podem utilizar 

para causar o riso. Nem todas as charges e memes são engraçados, entretanto, muitos exemplos 

utilizam a crítica social fortemente associada ao humor. Na análise desta dissertação, identifiquei 

o tipo de humor predominante em cada peça, para relacionar e compreender se os usos 

apresentam similaridades.  

 

2.2. Brincadeira política e produção de humor na internet 

 

explorar o papel da brincadeira na vida política pode fornecer insights importantes 

sobre as fontes de alienação, processos de ajuste e integração política e padrões de 

mudança política. (1979, p. 336, tradução minha18) 

 

Bennett lança uma aproximação sobre o conceito da brincadeira na política em seu 

When Politics Becomes Play, de 1979. Do ponto de vista do autor podemos perceber ações 

humanas voltadas para a brincadeira em diversas atividades diferentes e compreender que a 

                                                
18No original: “Exploring the role of play in political life can provide important insights about the sources of 

alienation, processes of political adjustment and integration, and patterns of political change.” 



 

47 

capacidade de brincar passa por diferentes aspectos da vida social. A característica mais 

interessante, apontada por Bennett como parte da brincadeira é a capacidade de transformar 

objetos mundanos em um objeto brincável, fornecendo novidade ou inovação e facilitando a 

liberação de emoções e imaginações profundas. Quando transformamos um objeto, estamos 

portanto controlando ou manipulando intencionalmente. Busco identificar que produções 

como memes e charges, contém noções de brincadeira política (BENNETT, 1979) que criam 

ambientes de discussão pública nas mídias digitais. 

Partindo da premissa de que o cenário global passa por mudanças que interferem nas 

práticas e formas de espetacularização política (GOMES, 2004), a inquietação que dá fruto a 

este subcapítulo, surge da visão de que por décadas, a política tem enfrentado ou se 

beneficiado dos efeitos da brincadeira política (BENNETT, 1979) como estratégia de humor 

que engaja o público em ações coletivas. 

Na política, as condições de uma brincadeira podem levar a alteração de padrões 

tradicionais de comportamento e a renovação de compromissos, como também a 

compreensão do cidadão dentro dos processos políticos. Essa proposta infere uma 

ambivalência, na qual não é possível definir se o sujeito que brinca fala sério ou não, uma 

característica que permite que a brincadeira passe por brechas. A compreensão abordada é 

que o seu funcionamento é bem-sucedido quando a brincadeira é introjetada e, na sequência, 

externalizada, como acontece inclusive no processo da construção da imagem pública em 

charges e memes que procuram abordar temas políticos, que circulam os principais assuntos 

do momento. 

Casos que se aproximam ocorrem em diferentes contextos e épocas e, observando as 

formas como atores políticos respondem a essas ações, são identificadas algumas frentes de 

ação. Por um lado, a brincadeira política pode gerar embates entre a legislação de países e 

envolver casos de censura19, por outro, ela age reforçando traços do perfil do político de 

forma benéfica. Dessa forma, em diferentes contextos sócio-políticos dos últimos anos, há 

uma preocupação com brincadeiras que circulam principalmente no formato memes, dentro 

de redes sociais online, reproduzindo peças de humor a respeito de atores que nem sempre 

desejam esse engajamento. 

Sob a perspectiva de Bennett, o conceito de brincadeira política é carregada de 

aspectos transformacionais que criam novos significados e constroem afetos (BENNETT, 

                                                
19 Em países não-democráticos como a China, a censura e a prisão são riscos que qualquer pessoa que 

compartilhe um meme sobre o governo corre, bem como em outras nações em que a mídia é controlada pelo 

governo, como Rússia, Azerbaijão e Egito (MINA, 2019). 
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1979) . Essa noção mostra-se importante, pois o conceito propõe que a transformação de 

objetos passa então a ser controlada ou manipulada de forma intencional. É o controle que 

também permite que as pessoas possam lidar com assuntos sérios por meio da brincadeira, de 

forma que a produção de conteúdos, serve como forma de participação política. É comum a 

associação da brincadeira a um recurso lúdico – que é transformado no ato de brincar –, na 

extrapolação da imaginação e na diversão. 

Observando a brincadeira política associada a evolução da participação política, é 

possível perceber, num movimento pré-internet, que algumas brincadeiras se popularizaram e 

são replicadas em diferentes contextos de manifestantes populares.  Goldfarb (2012) defende 

que é preciso compreender as dimensões culturais dos conflitos políticos para obter a base 

necessária à vida democrática. Essa concepção a respeito da participação se aproxima do que 

Putnam (2015[2000]) observa em Jogando Boliche Sozinho. Para o autor, as práticas de 

construção de comunidades fazem parte de um processo social que têm desaparecido da vida 

social e política nas últimas décadas. Nesse sentido, um grupo precisa ter apenas um laço que 

os interligue e faça com que eles se reúnam. Um movimento social, ou uma ação por meio de 

participação usando recursos de brincadeira política – como o compartilhamento de um 

meme – podem funcionar de forma semelhante, como recurso de engajamento. 

Dessa forma, Goldfarb (2012) alega ser estranho que quando a cultura é utilizada em 

uma análise política, ela é considerada como um corpo herdado de conhecimento e orientação 

que delimitam os campos de ação. Para o autor, é preciso um esforço de compreensão a 

cultura na política como uma forma sociológica que envolve herança, criatividade e crítica, 

sendo que a dimensão criativa da cultura deve estar relacionada com a dimensão de poder da 

política. Olhar para o que os brasileiros produzem criativamente, se utilizando de recursos 

culturais, mostra os recursos que movem a cultura política e em qual direção. O ponto central 

de Goldfarb, interessante para esta dissertação, é a afirmação do autor de que para 

compreender o mundo político, é preciso entender como a cultura facilita, enfraquece e 

molda a política, sendo não só uma questão de destino, mas também de criatividade. 

Incorporo à discussão a compreensão que todo ato de comunicação é baseado em uma 

série de eventos no mundo externo que cria uma relação social mútua entre comunicador e 

destinatário, num compartilhamento de sentidos que está em comunicação constante com a 

nossa cultura. A criação de uma opinião pública (LIPPMANN, 2008[1965]), segue buscando 

tipos de inferência em qualquer evento público e expressando uma versão dos fatos na forma 

de opinião. O que muda no cenário atual é o papel do cidadão, na produção e circulação de 
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uma opinião pública criada fora da indústria mainstream de comunicação, que detém 

diferentes mídias e que se vincula à práticas de brincadeira política. 

O cenário político vivido no Brasil durante os últimos anos, apresenta um cidadão 

comum que já não se mostra apático em dedicar-se a tarefa de participar da esfera pública 

(ALDÉ, 2001). O internauta casual, como explorado por Aldé (2011a) utiliza cada vez mais a 

internet como principal plataforma de informação e, entre os principais motivos para se 

informar em rede, estão a praticidade e a possibilidade de acompanhar as notícias em tempo 

real. Aldé (2011b) parte do pressuposto de que a inserção do cidadão na esfera da 

comunicação é o ponto central para a compreensão da democracia contemporânea. A 

possibilidade de comunicação em rede, acrescenta questões à análise das atitudes políticas e 

suas relações com a comunicação, segundo a autora. Outro ponto que deve ser ressaltado, é a 

forma como atualmente a brincadeira política que acontece no meio digital, gera 

possibilidades de se articular por meio de ações coletivas conectadas (BENNETT & 

SEGERBERG, 2012). 

Bennet e Segerberg (op cit.) trazem uma visão individualista da ação coletiva que 

acrescenta a esta discussão, pois os autores identificam as redes de ação conectiva como 

conjuntos de processos individualizados e tecnologicamente organizados que resultam em um 

enquadramento de identidade coletiva20. Nessa lógica, pessoas de todos os lugares do mundo 

são capazes de se reunir, não por um partido, quadro ideológico compartilhado ou para fazer 

conexões, mas sim por se identificarem com um problema inicial que contribui para um 

compartilhamento automotivado de ideias internalizadas ou personalizadas em rede. Sob essa 

ótica, os autores afirmam que as tecnologias de comunicação criam locais de encontro on-line 

e atividades off-line, com base em um elemento formativo central: o compartilhamento.  

Nesse contexto, os memes e charges políticos são mais do que uma forma de mostrar 

raiva ou frustração, eles se espalham como uma forma de subversão. A circulação de memes 

serve para dar poder a um público que não tem isso normalmente (SHIFMAN, 2014, MINA, 

2019). Por outro lado, a brincadeira política apresenta uma segunda face, que têm tido 

crescimento entre os políticos conservadores de diferentes regimes: a apropriação destes 

conteúdos em seu benefício. Esses conteúdos chamam a atenção e dominam as mídias 

digitais, gerando uma polarização que altera o centro da conversa, sendo abordado também 

pela oposição (MINA, 2019). Dessa forma, memes e charges têm uma capacidade de 

influenciar o comportamento e as narrativas da sociedade, sendo também utilizado pelo 

                                                
20 A ação conectiva desenvolve uma dinâmica onde a lógica está presente no reconhecimento da mídia como 

agente organizados de ações coletivas (BENNETT, SEGERBERG, 2012). 



 

50 

governo – devido à ambivalência presente na forma de brincadeira –, para definir rumores 

que servem aos seus próprios interesses. 

Acrescenta a esta discussão, o estudo feito por Shifman e Levy (2014), sobre a 

globalização de piadas na internet. Para os autores, mesmo que piadas possam ser entendidas 

em contextos diferentes de sua origem, textos humorísticos referem-se a símbolos e 

estereótipos específicos de seu local e tempo de criação. Como são formas de comunicação 

ambíguas, piadas sobre um determinado contexto muitas vezes invocam questões 

controversas que acompanham a comunicação “séria” sobre os mesmos tópicos.  

Nesse sentido, Shifman e Levy descrevem a ambiguidade de uma piada como algo 

associado ao argumento mais amplo sobre as implicações sociais do humor, que é descrito 

por diversos autores como uma faca de dois gumes, cumprindo funções tanto de 

identificação, diferenciação, controle e resistência (Ibidem). Defendo a brincadeira política, 

portanto, como uma estratégia comunicacional capaz de engajar por meio da crítica e do 

humor as instituições de poder. 

 

2.2.1 Sátira, ironia e ambivalência 

 

Memes e charges compartilham de aspectos que, em muitos casos, são fruto da produção de 

humor envolta em sátira, ironia e ambivalência.  

Rachel Caufield (2008) defende que a sátira deve ser reconhecida como um gênero a 

parte do humor político. Na leitura e compreensão da sátira é exigido que o leitor tenha 

conhecimento sobre o contexto referenciado, para que a produção faça sentido. A sátira não 

limita seu recorte, qualquer membro da sociedade pode ser atingido, já que sua proposta é 

tratar instituições políticas, problemas da sociedade e vícios públicos, fazendo com que o 

público perceba ao rir as falhas sistêmicas presentes na sociedade.  

 Caufield observa especialmente os programas televisivos norte-americanos e seu 

argumento é de que estes programas não só produzem humor político como usam sátira para 

distribuir mensagens as suas audiências. Um dos pontos levantados pela autora é que 

enquanto muitos acreditam que deve-se focar as pesquisas no formato do programa 

(separando assim talk shows de desenhos animados, por exemplo), o foco pode (e deve) ser 

feito também no gênero, o que acrescenta novas perspectivas que podem não estar 

diretamente relacionadas à assuntos políticos ou a uma compreensão da sátira. Para a autora, 

a sátira serve tanto para estimular o debate crítico, quanto para esclarecer erros percebidos na 
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sociedade e no governo, apontar hipocrisias e tornar a crítica acessível ao cidadão comum 

expondo e envolvendo o público a crítica de forma sutil, com uso de humor.  

Na construção de Caufield da sátira como gênero, o satirista têm o papel de atacar a 

sociedade pelos seus “males”. Ela se utiliza das quatro categorias principais para diferenciar a 

sátira do humor político: ofensa, brincadeira, riso e julgamento. Mesmo que outras formas de 

humor político tragam esses elementos, o que diferencia o uso na sátira é a combinação que 

contém no uso dos quatro elementos combinados. Nesse sentido, a ofensa é utilizada pois é 

criada especificamente como meio de atacar erros ou males da sociedade, o julgamento vem 

sempre combinado da ofensa, pois deve sempre ter um alvo. O julgamento é central, por 

conta da crítica ser intencional e focalizada. Quando a sátira julga um aspecto da sociedade, 

ela expõe sua crítica de forma a oferecer ao público uma maneira de julgar a sociedade em 

que ele vive. 

Além disso, a autora acrescenta algo que considero fundamental na leitura e 

compreensão da sátira quando aplicadas, por exemplo, aos memes e charges: que ela exige 

conhecimento do background referenciado. Outros métodos do satírico também são 

diferentes do humor convencional, como o uso de personagens antropomórficos e/ou 

animações, que utilizam características humanas em animais para simplificar uma mensagem 

ou fazer declarações a partir de uma perspectiva externa. 

Geoffrey Baym (2008) por sua vez, acrescenta à discussão quando conceitua a 

“comédia séria”. Baym descreve um colapso contemporâneo de instabilidade da modernidade 

que, por conta de diversas mudanças e transformações tecnológicas, econômicas e culturais, 

resultam em uma nova era de integração discursiva. O colapso das fronteiras da esfera 

discursiva, cria condições para o surgimento da “comédia séria” como um local cada vez 

mais legítimo e destacado do discurso político. Nessas condições, o humor se utiliza da sátira 

e ganha força na capacidade criativa do artista de criticar ou desafiar o sistema, para estimular 

a conversação por meio da brincadeira política. 

Baym (2008), assim como Caufield (2008) procura compreender as fronteiras e 

limites entre os programas de notícias e os de entretenimento. A sátira pode ser vista como 

uso ornamental da linguagem que envolve emoções na busca do prazer. Na era da integração 

discursiva, portanto, os limites que deveriam enquadrar os discursos políticos estão cada vez 

mais difíceis de discernir (BAYM, 2008). 

Compreendendo a brincadeira política como um fenômeno que estimula a 

conversação (MANSBRIDGE, 2009) por meio do compartilhamento de sentidos que 

reproduzem humor ou sátira, considero parte do conjunto outras formas de manifestações, 
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expressas como narrativas de comicidade, como as tirinhas de jornais e outras sintetizações 

do universo iconográfico, bem como a charge ou a caricatura (PICADO, 2015) e memes.  

Procuro defender que a brincadeira política tem fronteiras “borradas”, que permitem 

um certo respaldo à governantes que querem agir dentro da sua performance. Essa 

característica de ambivalência pode servir tanto para criticar um governo e/ou figuras 

públicas, quanto em benefício dos governantes, que utiliza recursos de brincadeira para 

reforçar traços do seu perfil que são interessantes para seu público eleitor. 

Entretanto, a percepção de que grupos de indivíduos podem se divertir e se entreter 

por meio de piadas internas é anterior a prática comunicacional via o meio digital. Darnton 

(2011[1984]) observa no contexto da França Industrial, do início da era moderna, de que 

forma processos de transmissão podem afetar as histórias de maneiras diferentes, em culturas 

diferentes, atuando numa espécie de cultura folclórica que, no meio virtual, passa a ser 

investigada por Phillips sob a lente da tradição (2015, 2018, PHILLIPS, MILNER, 2018). 

Dessa forma, observando a circulação de brincadeiras políticas num âmbito 

contemporâneo (CHAGAS, SANTOS, 2017; SANTOS, CHAGAS, 2018), mostra-se 

necessário um aprofundamento na compreensão de como, atualmente, o humor têm sido 

empregado em memes de internet e charges como uma forma de brincadeira que, por ser 

ambivalente (PHILLIPS, MILNER, 2018), gera participação política e serve como 

ferramenta para burlar a censura.  

Para Van Zoonen (2005) há uma simbiose entre a cultura popular, a cultura fã e a 

cultura política já que em diferentes casos é possível perceber que a cultura popular foi capaz 

de ativar o público em discussões e intervenções criativas. Nas ações cotidianas, diversas 

práticas podem ser entendidas como atividades políticas, bem como adiquirir informações 

sobre assuntos políticos, desenvolver opiniões informadas, tomar medidas e assumir 

responsabilidades por assuntos políticos locais, o que leva Van Zoonen a se questionar a 

respeito de como os cidadãos atribuem características e elementos da cultura popular na 

política, de forma a tornar esta divertida.  

A figura política volta a ser comparada com uma persona que performa, como no 

teatro (VAN ZOONEN, 2005, GOMES, 2004). Esta persona – expressa no ator político – 

deve ser a personificação não só das histórias políticas, questões e interesses, como também 

trazer elementos da cultura das celebridades. Assuntos políticos passam então a ser 

misturados aos elementos da cultura popular e agregam estes elementos para uma 

aproximação do público, que estabelece suas relações a partir de brincadeiras ambivalentes, 

que subvertem a imagem pública da figura no poder. 
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Para Aldé (2011b) as novas possibilidades tecnológicas, características das mídias 

digitais, permitem identificar diversos perfis de uso e apropriações da internet, sendo que a 

rede não substitui, mas sim, se superpõe aos meios anteriores. Dessa forma, os assuntos que 

circulam na rede se espalham de maneira associativa e viral. Os usuários passam a 

acompanhar as notícias tanto em páginas e portais dedicados a isso, como também nas  

formas de extrapolação das notícias dos portais, que passam a circular nas seções de humor e 

redes sociais online. Para Aldé (2011b), na medida que o humor e a sátira se baseiam no 

contexto social e político do país, usuários passam a encontrar referências espontâneas sobre 

a política. 

Neste capítulo, procurei organizar as principais teorias e conceitos que permeiam a 

produção de sentido e humor, na circulação de memes e charges em redes sociais online. 

Memes e charges compartilham de elementos das teorias do humor incongruente, superior e 

de alívio, bem como características de brincadeira política expressas na forma de sátira, 

ironia e ambivalência de forma não excludente e, em muitas das vezes, sobrepostos. 

Compreendendo, portanto, que os memes e charges de Michel Temer, apresentam esses 

elementos agindo em conjunto. 
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CAPÍTULO III 

CHARGE E MEMES: perspectivas de aproximação e distanciamento dos gêneros 

 
A mídia criativa sozinha não pode mudar um problema de longa data, em questão 

de anos. (...) o que a arte e a mídia fazem, on-line e off-line, é criar um arquivo de 

memória cultural, um registro de conversas e mudanças sutis que ocorreram, 

tornando o esquecimento uma impossibilidade, mas garantindo futuras conversas. 

(MINA, 2019, p. 152, tradução minha21) 

 

O nascimento da imprensa, no século XV, contribuiu para tornar o conhecimento acessível a 

um público maior. Devido ao seu poder de mudança na economia e na estrutura ocupacional 

das cidades europeias, a impressão gráfica é vista por autores como Briggs e Burke (2006) 

como um catalisador que – assim como a televisão seria no futuro – mais ajuda nas mudanças 

sociais do período do que as originam.  

Desde o seu advento, a imprensa surge como uma inovação tecnológica que permite 

um novo conceito de distribuição e consumo de informação. Briggs e Burke (2006) tomam 

como exemplo a Reforma Protestante de Martinho Lutero, para relacionar a forma como a 

imprensa e a política estabelecem uma relação de envolvimento do povo, engajado por meio 

da mídia a participar politicamente. No período, os protestantes utilizavam a mídia disponível 

– geralmente panfletos ilustrados –  especialmente para ridicularizar a igreja católica, 

enfraquecendo seu repertório através do uso de humor popular, que tinha por intenção atingir 

o inimigo através do riso.  

A utilização de ilustrações nos formatos de cartuns, caricaturas e charges se 

disseminou como “uma comunicação direta e simples com o público, na qual predominam a 

sátira, a paródia e a alegoria.” (ACEVEDO, 2011, p. 499). É, portanto, na Europa do fim do 

século XVIII e início do século XIX que acontece a inserção de charges e cartuns na 

imprensa. As primeiras charges têm origem francesa, registros apontam para o desenhista 

Honoré Doumier que usou o jornal “La Caricature” para fazer uma crítica ao governo vigente 

(SOUZA, 2008). Logo, as charges viraram um meio de divulgação de eventos sócio-políticos 

de forma crítica, satírica e bem-humorada. A caricatura, por sua vez, mesmo que não esteja 

nos esforços teóricos deste trabalho, traz muitos elementos que são aproveitados pelas 

charges – e posteriormente nos memes – e seus primeiros usos datam, aproximadamente, do 

século XVI. Gombrich (2007) reconhece os irmãos Carracci como uns dos primeiros artistas 

                                                
21 No original: “Creative media alone cannot change a long-running problem in a matter of years. (…) But what 

art and media do, online and offline is create an archive of cultural memory, a record of conversations and subtle 

shifts that have transpired, making forgetting an impossibility and all but ensuring future conversations can 

ensue.” 
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que brincaram com a transformação utilizando corpos de animais com rostos de pessoas, 

estabelecendo um recurso que é explorado até hoje. A geração seguinte de caricaturistas, 

passam a descrevê-las como retratos em que há semelhança distorcida, onde as características 

mais marcantes são exageradas. Produzindo uma sensação cômica por meio de artifícios mais 

verdadeira do que uma imitação poderia ser (GOMBRICH, KRIS, 1938). 

Gombrich reconhece nas ilustrações humorísticas do século XIX, uma roupagem 

quase surrealista, que na caricatura, por exemplo, é exposta na mestria da caracterização 

fisionômica. As histórias ilustradas são, para o autor, uma das duas maneiras de se escrever 

histórias (sendo a primeira, a literatura). A diferença entre as duas é que a história ilustrada 

não recebe atenção e “raramente preocupa os letrados” (GOMBRICH, 2007, p. 284), embora 

agrade as crianças, às massas e parcelas do público que é desejável promover. Outras 

vantagens da história ilustrada estariam na sua concisão e clareza, que em condições de 

igualdade, já neste período dirige-se com maior agilidade a um maior número de mentes. Há 

de reconhecer que o surgimento da caricatura  

 
 (...) é marcado por uma mudança completa no papel do artista e em sua posição na 

sociedade. (...) O artista não estava mais vinculado a padrões fixos, como na Idade 

Média; nem estava vinculado à imitação da realidade – ele compartilhava o direito 

supremo do poeta de formar uma realidade própria. Imaginação, em vez de 
habilidade técnica, visão e invenção, inspiração e genialidade fizeram o artista, não 

apenas o domínio das complexidades do artesanato. (GOMBRICH; KRIS, 1938, p. 

7, tradução minha22) 

 

 Esse esforço artístico de enquadramento das figuras em cenários cômicos, estabelece 

o ponto tão explorado hoje em charges e memes da ambiguidade e da incongruência em que o 

ator representado é transformado, desmascarado, alterado. Grandes satiristas reconhecem seu 

poder de evocar na memória a repetição de um processo transformador por meio de uma ação 

hostil, degradante ou vergonhosa que é realizada na imagem (op. cit.). 

 Surgem os primeiros traços de mudança na imprensa, que se agrava no início de 

século XX, voltados para a linguagem e formato da notícia, que procurava então se aproximar 

de um novo público leitor. Dando origem à uma imprensa mais caricata, que procurava 

representar a rotina urbana. Através de uma linguagem mais simples, os jornalistas 

encontraram uma forma de dar espaço para personagens de classes sociais abastadas. A 

charge da época já expressava traços que podemos encontrar atualmente, onde o humor é 

                                                
22 Retirado e traduzido do texto original: “The end of the sixteenth century, the period when caricature first 

appears, is marked by a complete change in the artist's role and his position in society. (…) The artist was no 

longer bound by fixed patterns, as in the Middle Ages; he was not even bound to the imitation of reality—he 

shared the supreme right of the poet to form a reality of his own. Imagination rather than technical ability, vision 

and invention, inspiration and genius made the artist, not merely the mastering of the intricacies of handicraft.”  
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baseado no que vemos, porém usando exageros que aproximam o leitor da quebra do humor 

empregado (JANOVITCH, 2011). Santos (2014) reconhece que, desde os primórdios da 

charge brasileira, a sátira e a crítica social surgem como assuntos do gênero que, podendo ter 

uma ou mais vinhetas, assemelham-se a narrativa sequencial dos quadrinhos, e podem conter 

uma narrativa de séries, semelhante às famílias dos memes (SEGEV et al, 2015). 

 A relação da caricatura com o humor se encontra, em grande parte, na exacerbação de 

traços ou características de quem é ilustrado, essas mesmas características são empregadas 

tanto nas charges políticas, quanto em alguns exemplos de memes, que se utilizam da noção 

caricata que um ator pode ter para trabalhar a exacerbação de características próprias de quem 

é representado. Torna-se importante argumentar, por fim, que a análise dessa pesquisa é 

dimensionada a partir da relação da imagem pública com o imaginário. Por isso, nesse 

capítulo, procuro abordar as características da análise que permeiam as similaridades e 

divergências de memes e charges dentro de uma proposta de construção de representações 

coletivas. 

 

3.1 A charge no Brasil: construção de espaço, significação e consumo 

 

A charge tem de ser usada como uma carga de canhão para criar um impacto 

equivalente ao seu potencial. (CARUSO, 2004, p. 9) 

 

Em diversos momentos da história as charges estiveram presentes ilustrando o cenário 

político vivido. Os artistas do início do século XX, por exemplo, deparam-se com o contexto 

das guerras e utilizam o momento para disseminar informações através das charges políticas. 

Em tempos de guerra, os cartuns e as caricaturas passaram a disseminar estereótipos 

negativos a respeito dos inimigos que foram projetados nas propagandas visuais do país e 

circulado nas principais revistas e jornais do período. Os cartuns ingleses e americanos 

disseminavam estereótipos, em formato similar aos de pôsteres de propaganda oficial, a 

respeito da figura diabólica dos japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial, em caricaturas 

onde o inimigo é representado como um animal tradicionalmente sinistro, como aranhas e 

morcegos (DAVIES, 2011).  

No Brasil, ao tentar conceituar historicamente as primeiras aparições de ilustrações de 

viés caricato na imprensa, chegamos no início do século XIX, quando a charge e a caricatura 

começam a surgir como recurso narrativo que “denunciava, educava, fazia rir, enfeitava e 

potencializava nossa incipiente imprensa de letras” (MARTINS, 2011, p. 522). O mais 
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acertado nas pesquisas que abordam o formato é a conclusão de que as charges apresentam 

uma crítica relacionada a um acontecimento social atual com olhar humorístico, por isso seu 

uso está constantemente atrelado à caricatura, estilo de desenho que exacerba características 

pessoais. Sua ligação com o jornalismo e com assuntos atuais da sociedade é o principal traço 

diferenciador da charge para o cartum, onde o desenhista não tem nenhum vínculo com a 

história ou política atual. Esse último fator, também torna a análise do gênero uma 

observação do período contemporâneo. 

 

Acompanhando ou não textos de conteúdo político ou social, essas imagens 

satirizavam ou criticavam as atitudes dos homens públicos. (...) no Brasil, durante o 

século XIX, as caricaturas e as charges realizadas pelo ítalo-brasileiro Angelo 

Agostini demonstravam a insatisfação para com o governo de Dom Pedro II (...) 

Dessa forma, a ilustração impressa, e de modo especial o humor gráfico, difundiu-se 
ao mesmo tempo em que a imprensa (inicialmente os jornais e, em seguida, as 

revistas ilustradas) ganhava prestígio junto ao público leitor. (SANTOS, pp. 76-77, 

2012) 

 

Ainda no século XIX, a caricatura de filiação francesa se estabelece no país, introduz 

o desenho caricato e com as conquistas técnicas, primeiro do impresso, depois da televisão e 

na internet, passam a ter uma trajetória expressiva dentro da sucessão de estéticas de cada 

época, o que confirma a contemporaneidade da linguagem (MARTINS, 2011). 

Ao analisar o progresso das charges políticas no Brasil, os ilustradores do início do 

século XX, já nos apresentavam em sua produção temas sociais que falavam do impacto 

político do fim da monarquia. Desde o início do Brasil República, é possível encontrar 

charges voltadas para os temas políticos vividos na sociedade (NERY, 2011). Se nas charges 

os ilustradores encontram local para veiculação das diferenças sociais vividas, o fim do 

Império e início da República formaram o cenário ideal para críticas (MARTINS, 2011). As 

charges de Raul Pederneiras, no início da nova República combinam as forças em ação na 

sociedade e produzem uma suspensão temporária das tensões através da subversão (NERY, 

2011). 

Uma das primeiras aparições de uma charge na imprensa brasileira deu-se no Jornal 

do Commercio, em 1837 e ilustra uma cena de suborno, fazendo uma metáfora que é 

recorrente no país até hoje: a da corrupção. A circulação desse material se dá em um caráter 

de jornalismo “popular” e aqui, me aproximo do conceito de Sparks (1992) de “popular”23. 

Ao conceituar as charges como um gênero que se aproxima do jornalismo popular, é possível 

associar essa visão ao que o autor aponta como sendo um idioma reconhecível pelas massas, 

                                                
23 O popular em Sparks é fruto da noção de popular trabalhada por Hall (Cf. Hall, 2006) 
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que fala sobre suas “preocupações, alegrias e descontentamentos, dentro dos limites 

estruturais da sociedade” (ibidem, p. 28). É importante reconhecer que, as charges surgem em 

um momento onde há uma maioria de iletrados ou semi-analfabetos que, por meio de 

imagens pictóricas, encontram possibilidade de inserção na cultura impressa e conseguem se 

manter atualizados a respeito dos principais acontecimentos e eventos políticos. 

A charge surge no cenário brasileiro portanto, como uma extensão do trabalho dos 

caricaturistas, trazendo consigo uma agenda mais politizada e que tem por objetivo ilustrar 

uma opinião a respeito de um acontecimento (MIANI, 2012). Apresenta vertentes políticas 

claras, que são associadas às crenças do próprio autor, como também da linha editorial do 

jornal onde circula e é envolta de instrumentos persuasivos que são recebidos pelos leitores 

na forma de sátira. Enquanto manifestação linguística, se apresenta como um importante 

elemento de opinião. Como é fruto de um autor identificável, reproduz uma interpretação das 

notícias ou dos acontecimentos políticos do momento, com um viés ideológico definido. 

Isso se torna claro, ao observar a evolução do uso de charges por parte dos meios de 

comunicação ao longo, principalmente do século XX. Nas décadas de 1950 e 1960 os 

cartunistas publicavam suas ilustrações em revistas semanais como O Cruzeiro, porém, com 

o início do período de ditadura vivido no fim da década de 1960 até a década de 1980, a 

censura ditatorial gera uma demanda de crescimento da imprensa alternativa e revistas como 

O Pasquim, ganham popularidade pois circulam conteúdos de humor em diversos formatos, 

inclusive como charges (GOODWIN, 2011).  

No ambiente hostil e repressor das décadas de governo militar, cartunistas como 

Henfil ganham espaço no cenário nacional, com desenhos politizados e até mesmo violentos 

(ACSELRAD, ALEXANDRE, 2010). É possível perceber uma aproximação do trabalho dos 

chargistas das funções exercidas pelos fotógrafos e jornalistas, ao notar que todos esses 

profissionais estão imprimindo no papel sua visão sobre o fato, na posição de enunciador, 

utilizando suas próprias formas de persuasão.  

 

As instituições existem porque elas são convenientes para grande parte da 

sociedade. Mas quando elas começam a esmorecer, os humoristas estão entre os 

primeiros a notar, uma vez que eles, principalmente os ironistas, são eternos 

inconformados, sempre procurando mudar a realidade que os rodeia. (ibidem, 247, 

2010) 

 

 Sendo a charge uma imagem humorística, ela constroi personagens que sintetizam 

aspectos visuais e reduzem uma iconografia de forma que, mesmo os traços simples e rápidos 

de Henfil, são capazes de produzir representações. Picado e Neri argumentam que 
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certos historiadores da arte, por exemplo, não negligenciam esse vínculo entre a arte 

caricatural e o ethos do desenho barroco: o que os unifica é, de um lado, a 

comunicação mais instantânea com o espectador e, de outro, a promoção de um 

sentido de animação das formas visuais sobre o qual o desenho construíra uma 

plataforma para o desenvolvimento de formas narrativas derivadas. (p. 150, 2012) 

 

 O gênero se insere em meio à críticas sociais e se estabelece dentro da imprensa como 

ilustração de caráter político, que constrói sua narrativa utilizando a sátira como aliada. Miani 

(2014) acrescenta que, para que o leitor compreenda o contexto da charge, é necessário que o 

mesmo tenha conhecimento de outros textos que permeiam o sentido da produção, que 

podem ser encontrados no restante do jornal. Na teoria do autor, caso o leitor não 

compreenda o apontamento feito pela charge, seu impulso será procurar em outros artigos e 

notícias, bagagem para compreender o contexto trabalhado. 

Com o avanço tecnológico causado pela internet e com o avanço de redes sociais 

online, a charge como linguagem segue seu percurso inserindo e adaptando seus conteúdos ao 

novo suporte tecnológico e adaptando-se rapidamente ao meio virtual. Na internet, o 

conteúdo passa a ser reconhecido como charge virtual e ganha novos formatos e formas de 

circulação (SOUZA, 2008). Souza identifica as charges virtuais como um gênero textual que 

compartilha características tipificadas (tais como quadros sequenciais e caricaturas) com a 

mesma função da charge impressa de criar conteúdo de humor, crítica ou entretenimento. Sua 

diferença se encontra no meio físico de origem, a charge virtual encontra-se a nossa 

disposição a partir de dispositivos como celulares ou computadores. Entre os pontos em 

comum da charge impressa e da charge virtual, podemos citar que ambas têm “por função 

social satirizar, ironizar, criticar através do humor” (SOUZA, ibidem, p. 24).  

As charges têm sido conceituadas no âmbito das artes, entretenimento, literatura e 

jornalismo e estão presentes nos esforços teóricos de pesquisadores de diferentes áreas. O que 

mais interessa, dentro desta pesquisa, é observar como o gênero utiliza suas características 

satíricas para abordar acontecimentos sociais contemporâneos. Dessa forma, acredito ser 

possível identificar como são construídas as representações relacionadas a imagem pública de 

Michel Temer e as principais associações possíveis com o personagem, que não 

necessariamente é uma representação factível do ex-presidente, que conversa com o que é 

circulado no gênero dos memes de internet, construindo assim uma percepção geral sobre a 

representação de Temer, dentro da política brasileira. 

Parece interessante reforçar que, diferentemente dos memes, as charges não 

funcionam como famílias. Porém, identifico que, de forma semelhante, charges também são 
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capazes de construir sentido a partir de uma narrativa que é continuada, como uma série. A 

série se dá por meio da divulgação de notícias relacionadas à ilustração, como também de 

outras charges que circulam no mesmo espaço. Exemplos de séries que surgem em nosso 

período de análise são, por exemplo, as séries que exploram a Copa Fifa de Futebol de 2018 e 

os escândalos de corrupção amplamente noticiados nas investigações da Operação Lava Jato. 

As charges continuam realizando comentários políticos ácidos e, muitas vezes, os 

mesmos enquadramentos a respeito de um ator ou evento são frequentemente encontrados 

nos memes. É fato que a charge ocupa um lugar de prestígio dentro do jornalismo, construído 

e conquistado ao longo de mais de um século, e por isso trazem conteúdos mais leves, 

firmando-se como importante estratégia de circulação de informação na forma de discussões 

públicas.  

 

3.2 política.com: memes como expressão política da web 

 

O conceito original de meme surge na década de 1970, quando o biólogo Richard Dawkins, 

no último capítulo do seu livro O Gene Egoísta (1976) cunhou o termo como uma analogia 

ao gene. O autor parte da reflexão de que, assim como temos os genes, que transmitem nossas 

heranças genéticas de pai para filho, também nos apropriamos e compartilhamos os memes, 

como uma forma de herança cultural da sociedade em que vivemos. Dawkins elenca três 

características determinantes para a sobrevivencia de um meme: a longevidade, que permite 

que o meme viaje através das gerações; a fecundidade, responsável por tornar um meme 

fecundo dentro de um espaço; e a fidelidade, que é o que determina o quão fiel ao original 

aquele meme é.  

 Na teoria dos memes de Dawkins, os genes não devem ser identificados como única 

base de reprodução e seleção natural da evolução humana. Dawkins afirma que, para 

compreender a evolução da nossa espécie, é preciso levar em consideração os fatores de 

transmissão, imitação e propagação de ideias. Dessa forma, o autor defende que o meme 

funciona como um replicador que é baseado nas imitações que são transmitidas por meio das 

relações culturais dos seres humanos. Na visão de Dawkins (op. cit), a evolução humana não 

está apenas relacionada aos genes mas também aos memes, que se aproximam da noção de 

ideias culturamente propagadas de pessoa para pessoa. 

Nesse sentido, exemplos como a calça jeans, a música de “Parabéns pra você” e até 

mesmo ritos religiosos são memes, pois são ideias e conceitos replicados dentro da sociedade 

ao ponto de se tornarem parte do senso comum. Gustavo Leal-Toledo (2017),  identifica que 
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os memes de internet ganharam uma nova conotação, diferente e culturalmente mais forte do 

que a conotação original. 

Durante décadas, o termo permaneceu sem chamar atenção dos pesquisadores que 

aproximam o estudo dos memes da área da comunicação. Susan Blackmore (2000) apresenta 

avanços importantes que divergem da concepção de meme como trabalhada por Dawkins, 

fazendo uma aproximação do termo com a comunicação e a cultura. A autora argumenta que 

durante o processo de replicação, as ideias reconhecidas por memes sofrem interferência 

através do contexto cultural, social e político, entendendo que nós não só replicamos aquilo 

que nos é apresentado como também re-significamos. 

Segundo van Dijck (2013), a nova infraestrutura que surge junto com a internet é 

capaz de distribuir globalmente a sociabilidade e a criatividade dos usuários, penetrando na 

cultura. Para a autora, as mídias sociais formam uma nova camada pela qual as pessoas 

organizam sua vida online tanto no nível individual, como no comunitário. Dessa forma, em 

um período curto de apenas de dez anos, surge a infraestrutura onde há um ecossistema de 

mídia conectiva, com muitos pequenos players.  

As mudanças no cenário global, que Dijck (2013) apresenta, afetam a nossa 

experiência de sociabilidade. Com a possibilidade de veículos interativos e bidirecionais para 

a socialização em rede, as mídias digitais tornam-se veículos interativos, abrindo uma 

infinidade de possibilidades de conexões online (CASTELLS et al., 2007; MANOVICH, 

2009). Assim, van Dijk (op cit.) identifica que hábitos que já eram manifestações informais e 

efêmeras da vida social, são absorvidos pelas plataformas de mídias sociais, bem como a 

troca de fofocas entre amigos, as fotos das férias, verificar o bem-estar de um familiar... uma 

vez nas mídias sociais, entretanto, esses atos antes casuais se transformam e são incorporados 

à uma economia com um público muito mais amplo, alterando a natureza da comunicação 

pública e privada. 

Nesse cenário os memes, antes entendidos como peças culturais, ideias ou elementos 

que são passados adiante por meio de gerações, também sofrem alterações. Na internet os 

memes ganham novas proporções e, graças ao potencial das mídias sociais de transformar a 

casualidade em assunto público e amplo (DIJCK, 2013), os memes de internet se aproximam 

de um sentido semelhante ao da piada interna, que só faz sentido para um grupo ou contexto 

específico, porém com um fluxo muito maior de pessoas que interagem, moldam e 

ressignificam essa piada. 

Davison (2012) defende que os memes podem ser passados adiante de duas formas: 

de forma orgânica ou através das experiências. Ao comparar a evolução genética com a 
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evolução memética, Davison aponta que a principal diferença entre as formas de 

disseminação está na velocidade da transmissão. Se os genes precisam de várias gerações 

para que suas mudanças aconteçam, com os memes essa evolução é muito mais rápida. 

Quando os memes passam para a internet, a evolução fica ainda mais acentuada. 

A noção dos memes de internet como peças de cultura, tipicamente piadas, que 

ganham influência por meio da sua transmissão de usuário para usuário (DAVISON, 2012) é 

ampliada por Linda Börzsei (2013), que compreende os memes como peças cruciais que 

auxiliam na comunicação em mídias digitais bem como artefatos da cultura, que ganham 

novos significados e funções no cenário digital, indo contra o controle da mídia mainstream. 

Para Börzsei (2013) os memes se transformaram em um veículo de comunicação, que reflete 

a cultura local e global, permitindo que pessoas conversem sobre tópicos em comum, estando 

em diferentes tempos e espaços.  

Nas redes sociais online, memes permitem que notícias, encontrem espaço para se 

disseminar irrestritamente, dependendo apenas da popularidade do assunto tratado. Mais do 

que falar de assuntos relevantes para a cultura popular, o compartilhamento desses conteúdos 

por parte do público gera novos engajamentos com o que circula nos meios de comunicação. 

Os memes de internet abrem novas possibilidades para que os usuários produzam e circulem 

conteúdo de forma independente, estabelecendo suas próprias associações.  

Observando os memes de internet como um gênero, característico das mídias digitais, 

que mantém elementos de humor e sátira, é possível perceber que, em comparação com as 

charges, o básico permanece inalterado. O humor continua sendo carregado de elementos de 

deformação e ridicularização. O cômico, assim como defendido por Aristóteles, parte de uma 

motivação que está relacionada a rir de algo ou de alguém. O humor encontrado nos memes 

de internet apresentam marcas do seu período cultural, envolvidos em uma produção onde os 

usuários precisam ter conhecimento mínimo para utilizar um site de gerador de memes ou 

aplicativos e ferramentas de edição de imagens e serem igualmente capazes de reproduzir sua 

visão de mundo por meio da sátira.  

Unindo um evento à discussão acalorada do momento ou a um sound bite24, as 

referências empregadas nos memes são reconhecidas por pessoas previamente 

contextualizadas. Davison (2012) identifica o que torna o meme de internet único é a 

velocidade de transmissão e a fidelidade à forma. Porém, a fidelidade dessas piadas está 

                                                
24 São chamados de sound bite frases curtas de políticos que geralmente incluem elementos de estilo, metáforas 

ou aliteração. (Cf. LANDTSHEER et al, 2008) 
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sempre sujeita à contradição, pois quando se torna digital, ela fica facilmente replicável. 

Segundo Aldé (2004), a cobertura política on-line possibilita uma estrutura de decisão 

flexível, em que  

 
ao contrário dos leitores do jornal impresso, que recebem no dia seguinte o 

resultado final de um processo de agendamento, seleção, comparação, análise e 

edição, os internautas testemunham o vaivém da produção da notícia; se for 

escandalosa ou novelesca, com desmentidos e repercussões a cada momento, mais 

chances de mantê-lo ligado ao boletim eletrônico, o plantão do último segundo – 

todas categorias tão valorizadas no universo do tempo real. (ibidem, p. 127) 
 

Shifman, em Memes in Digital Culture (2014) defende que os memes de internet são 

aqueles que dependem do meio virtual para se propagarem. O meme em sua compreensão 

ainda têm aspectos que são imitados (Cf. DAWKINS, 1976), mas o que mais torna 

populariza seu uso é o compartilhamento da “piada interna” e da produção de sentido 

impregnada na piada, que circula em diferentes formatos dentro das mídias digitais.  

Segundo a autora, os memes de internet são entendidos portanto como grupos de 

conteúdos que compartilham características em comum. Esses conteúdos podem ser imagens, 

vídeos, gifs, frases, hashtags ou qualquer mídia que possa ser mimetizada em sua forma, 

conteúdo ou sua postura comunicativa. Nesta pesquisa, observo apenas os memes e as 

charges imagéticas, reconhecendo que o trabalho se propõe a identificar relações entre duas 

linguagens distintas, impressas dentro do mesmo formato, o pictórico. Dessa forma, procuro 

determinar um recorte mais estruturado e menos suscetível a falhas. 

Os memes são um gênero midiático que permite moldar ações em grupo. Shifman 

(2014) compreende que as ferramentas características da internet exercem um papel 

fundamental na compreensão de poder das práticas ativistas e na massificação do 

compartilhamento de memes. An Xiao Mina (2019)  acredita que memes e manifestações 

coletivas se relacionam devido ao fato de humanos serem capazes de guardar pensamentos 

sérios e “bobos” ao mesmo tempo, usando animais, por exemplo, para falar de política25. A 

autora também defende que memes ajudam a criar espaços de conversação, para diferentes 

grupos e com diferentes perspectivas (MINA, 2019). Utilizo a pesquisa de Shifman (2014) 

além do trabalho de Chagas et al. (2017) e Mina (2019) para basear a compreensão sobre o 

conceito, entendendo que os memes têm a capacidade de mudar a percepção geral do público 

sobre política, além de tratar sobre temas políticos em diferentes meios de conversação, 

                                                
25 Exemplos de animais na política não são restritos, nem surgiram na internet. No Brasil, frequentemente 

animais foram “eleitos” a cargos públicos, antes da digitalização das urnas eletrônicas. O macaco Tião, do Rio 

de Janeiro, o Rinoceronte Cacareco, de São Paulo e o bode Ioiô, de Fortaleza são alguns dos casos mais 

famosos. 
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existentes em sites de redes sociais. O engajamento gerado por um meme pode parecer uma 

válvula de escape de assuntos políticos dentro das mídias digitais, mas a política nunca está 

muito longe, segundo Mina (2019).  

Quando falamos de memes políticos, podemos explorá-los como forma de 

participação política a partir de três funções (CHAGAS et al, 2017):  

a) memes persuasivos: geralmente imagens bem produzidas que tem intenção de 

serem viralizadas mais do que remixadas e de passar uma mensagem de forma clara e visual;  

b) memes de ação popular: são os memes que se disseminam a partir de uma causa 

que envolve questões pessoais e políticas, comumente utilizados por coletivos e movimentos 

sociais e;  

c) memes de discussão pública: àqueles que procuram ilustrar um evento ou situação 

ocorrida de forma lúdica, muitas vezes se utilizando do humor e da sátira para produzir 

sentidos. 

Perceber os memes como grupos de conteúdos descarta a compreensão dos memes 

como peças únicas. E, por isso, minha proposta é de que os memes passam a fazer sentido 

quando entendidos coletivamente (SHIFMAN, 2014; CHAGAS et al. 2017; MINA, 2019).  

Outra característica dos memes, é seu poder de traçar narrativas impregnadas de referências 

intertextuais. Os memes dependem da compreensão e letramento de seu consumidor, que 

precisa estar inserido naquele contexto para entender a referência feita.  

Ao observar o internauta casual Aldé (2011a) identifica que, para os participantes 

desse grupo, a internet é a fonte principal de informação sobre política. Entre os principais 

motivos para se informar em rede estão a praticidade, a possibilidade de acompanhar as 

notícias em tempo real, a segmentação de interesse, o aprofundamento da informação por 

meio de um detalhamento, a credibilidade na comparação de informações e critérios de 

publicação, possibilidade de interatividade por parte do usuário e a pluralidade de pontos de 

vista. Todas as características levantas pela autora, parecem importantes na compreensão do 

uso na apropriação dos memes e charges, nas mídias digitais, na medida que – como 

defendido no decorrer desse capítulo –, as práticas on-line podem “definir pautas e condições 

para o que se entende como democracia.” (ALDÉ, 2011a, p. 29). 

Aldé (2011b) também investiga de forma mais aprofundada as categorias de usuários 

que utilizam as mídias digitais de forma rotineira e especializada e identifica que, diante de 

características como a conectividade e interatividade, os usuários podem assumir um papel 

até então inédito nos meios de comunicação de massa, de potencial co-protagonista da 

comunicação. Nesse sentido, os memes se apresentam como um gênero que facilita esse co-
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protagonismo, diante das facilidade de circulação e produção que foram trabalhadas neste 

capítulo. Aldé acrescenta que  

 
da mesma forma como zapeiam canais de televisão, tanto mais se houver muitos à 

disposição, são internautas vasculhadores, exploradores, que concretizam a 

expectativa teórica do leitor ativo. Eles buscam e comparam conteúdos, usando os 

instrumentos da rede para investigar e diversificar quadros de referência. (2011b, p. 

374) 

 

Observando o universo dos memes na política, Chagas (2016) identifica diferentes 

aplicações de memes político-eleitorais que vão do discretamente cômico ao sério. Como 

trabalhado extensamente por Chagas (2016, 2018) e Chagas et el. (2017), as classificações 

determinadas por Shifman de memes de ação popular, memes persuasivos e memes de 

discussão pública investiga modelos de comunicação política que flertam com a ironia e com 

o humor subversivo e incongruente, num processo de dessacralização da política. É uma 

manifestação de engajamento onde muitas das vezes o ator político ou a própria política são 

os objetos e não sujeitos da mensagem (CHAGAS, 2016). Outro fator determinante para 

Chagas, é a capacidade de válvula de escape dos memes, que aproxima e familiariza o 

público através da brincadeira política (Cf. BENNETT, 1979). 

Chagas (2018) argumenta que os memes fazem parte da história das eleições e das 

estratégias de campanha e militância no Brasil republicano e no exterior há décadas. Aqui 

argumento que para além das estratégias de campanha, memes fazem parte do repertório 

nacional sobre discussão política na internet, agindo como facilitador e engajador de assuntos 

da esfera pública (HABERMAS, 1984). Seguindo a compreensão de que memes podem ser 

cômicos, radicais e até mesmo ofensivos26, que despertam como comentários sociais em meio 

a debates online, favorecendo mensagens persuasivas no contexto político (CHAGAS, 2018). 

Memes políticos são capazes de difundir mensagens, realçando aspectos do ator 

político, movimento ou causa, por conta da sua sintetização de pontos positivos ou poder de 

sátira, nos pontos negativos. Por isso, Chagas (2016) defende que nos memes – mesmo 

naqueles que são, a primeira vista, como uma piada típica da internet –, há um descolamento 

do universo de questionamentos sobre a forma como usuários comentam ou debatem política, 

já que estas piadas têm forte correlação com a flutuação da opinião pública. 

Mina (2019), por sua vez, identifica nos memes uma forma de criar novas narrativas 

de forma coletiva, indicando que algumas das narrativas mais poderosas do século XXI 

                                                
26 Memes performam um papel singular na circulação de desinformação e fake news, que nas mídias digitais se 

apropriam da cultura do remix – característica dos memes – como ferramenta em seu benefício (MINA, 2019). 
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emergiram da cultura de memes e do processo de experimentação por parte dos usuários. Por 

meio da sátira e da repetição, memes permitem que indivíduos e pequenas comunidades se 

estruturem e facilitem seus diálogos. Memes políticos não alteram hábitos de se fazer 

política, mas por meio da tecnologia pessoas sincronizam interesses e hábitos (MINA, 2019). 

Milner (2012) argumenta que o meme na política mistura a cultura pop aos problemas 

políticos e sociais, negociando debates. Por conta das conexões com a cultura pop, a mídia e 

a política os argumentos são multiplicados, os memes geram participação na mídia e 

engajamento político. Assim, como defendido por Mina (2019), é possível perceber que 

memes funcionam como espelhos pois refletem, amplificam e distorcem a cultura. Como 

todo o espelho, para refletir, os memes precisam de algo “na sua frente”, ou seja, algo vivo e 

com experiência para que a cultura da internet possa interferir. 

Na proposta deste capítulo, procurei explorar as características que definem charges e  

memes. É possível elencar, em ambos os formatos, a exploração da sátira, do humor e da 

ironia presentes na narrativa. As charges, assim como os memes, são impregnadas de 

intertextualidade, intencionalidade e calcadas em elementos que são facilmente apreendidos 

pela cultura popular. Esta compreensão pode levar a uma interpretação linear e imediatista de 

que os memes de internet devem ser lidos como a charge do século XXI. Entretanto, 

respeitadas as semelhanças entre ambas as linguagens, é preciso reconhecer que memes e 

charges guardam diferenças importantes entre si.  

Charges continuam sendo, na maior parte das vezes, ilustrações assinadas, que 

atendem a um estilo autoral, e integram, quando circuladas por meio dos grandes jornais, uma 

voz editorial previamente constituída, enquanto os memes se caracterizam como conteúdos 

criados e circulados simultaneamente pelo que Davison (2012) chamaria de uma web 

irrestrita, aquela em que não se é possível identificar a autoria dos emissores, e uma web 

restrita, aquela em que os conteúdos publicados estão associados a uma identidade individual. 

Esta liberdade conferida pela ausência de uma associação a um autor estimula não apenas 

novas plasticidades, mas também e sobretudo uma ausência de constrangimentos na crítica 

social e política a que o meme dá vazão. Se memes e charges compartilham de representações 

comuns a respeito dos atores políticos, algumas das quais incidem sobre o que Tay (2011) 

denomina de lugares-comuns da política, não é possível afirmar que estas representações são 

empregadas da mesma forma e sob os mesmos limites e constrangimentos. 

Dessa forma, a metodologia desta dissertação pretende se aprofundar em uma análise 

de conteúdo a respeito dos enquadramentos dados a memes e charges circulados no período 

do governo Temer, para identificar os elementos que reforçam e que compartilham 
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estereótipos do ator político. Tomando como ponto de partida que memes e charges podem 

igualmente estabelecer um comentário sofisticado sobre política, a charge não ocupa mais a 

posição de comentário ácido isoladamente. Na internet, ambos os gêneros mesclam seus 

enquadramentos. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGIA 

 

O conceito de enquadramento surgiu com Bateson (2002[1955]), mas ganhou notoriedade e 

profundidade analítica somente adiante com Goffman (2013[1972]). No princípio da década 

de 1990, os estudos sobre enquadramento recebem um novo impulso quando passa a ser 

empregado em análises sobre o conteúdo discursivo de jornais e outros veículos de mídia 

(Entman, 1993; Iyengar, 1991). Esta virada no conceito permite que o enquadramento se 

torne uma vertente teórico-interpretativa sobre a fabricação da realidade social a partir das 

notícias. Assim, se a hipótese de agenda-setting se preocupa com os efeitos da comunicação 

mediática no que tange a quais pautas recebem ou não destaque na cobertura noticiosa, o 

enquadramento geralmente leva a pensar como esta cobertura é noticiada. 

A metodologia desta dissertação se propõe a realizar uma combinação de dois campos 

já consagrados: a análise de conteúdo (KRIPPENDORFF, 2004) e o estudo de 

enquadramentos (ENTMAN, 1993). Tomando como ponto de partida para a união destas 

teorias, a afirmação de Entman de que “sem a orientação de um paradigma de 

enquadramento, a análise de conteúdo geralmente gera dados que deturpam as mensagens da 

mídia que a maioria dos membros da audiência está realmente captando” (1993, p. 57, 

tradução minha27). Dessa forma, procuro responder às questões que permeiam esta pesquisa: 

se os enquadramentos de memes e charges são os mesmos, quais enquadramentos são mais 

acionados em memes e charges e se os mesmos têm elementos relacionados com eventos do 

período de circulação. 

Para responder às questões que levanto nesta dissertação, proponho uma análise de 

conteúdo, que se insere dentro da perspectiva amplamente trabalhada por Krippendorff 

(2004). O autor realiza uma historicização do uso da análise de conteúdo como metodologia 

de pesquisa em diferentes áreas e identifica que a partir da classificação, tabulação e 

validação de chaves, símbolos e temas é possível perceber o efeito provável de um tema. Na 

sociedade contemporânea, a análise de conteúdo pode se dar por meio de textos, contextos, 

imagens, interfaces e informação, a partir de um padrão que permita replicabilidade. Opto 

portanto por esse recorte de análise por ser um método abdutivo, em que a interferência que 

os conteúdos têm nos usos, surge depois da crítica de recepção. 

 

                                                
27 No original: Unguided by a framing paradigm, content analysis may often yield data that misrepresent the 

media messages that most audience members are actually picking up.” 
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4.1 Constituição do corpus de pesquisa 

  

O corpus de pesquisa desta dissertação foi composto por duas frentes diferentes, sendo 

definido um tipo de coleta para charges e outro, distinto, para memes. No caso das charges, as 

imagens foram coletadas da conta do Instagram do jornal Folha de S. Paulo28. Desde o início 

da pesquisa, a Folha se apresentou como a melhor escolha para uma análise completa e 

detalhada do que circulou no jornal durante o período do governo de Michel Temer, 

justamente porque em sua conta do Instagram, há um sistemático compartilhamento das 

ilustrações dos seus chargistas parceiros, desde 2016. 

 Dessa forma, o corpus de charges, se apoiou no Instagram d’A Folha de São Paulo e 

foi extraído por meio do programa InstaBro. A plataforma permite apenas a coleta de todo o 

conteúdo de uma página, hashtag ou localização específica, assim, realizei a extração dos 

dados do perfil d’A Folha (@folhadespaulo) e obtive como retorno o total de 14.031 

imagens, compartilhadas durante o período de 17 de agosto de 201129 à 12 de dezembro de 

201830. Deste total, foram extraídas 336 charges31, que correspondem ao período de governo 

de Michel Temer, sendo a primeira charge do dia 31 de junho de 2016 e a última do dia 10 de 

dezembro de 2018. 

 Quanto aos memes, a coleta do corpus se deu por meio do plug-in Google Image 

Dowloader, disponível no navegador Firefox. Foram extraídas 592 imagens a partir da 

pesquisa das palavras-chave “Temer” e “meme”, das quais 437 foram identificados como 

memes e 155 foram descartadas por não terem relação com o corpus32. Esses memes, 

resultam numa amostra de diversas famílias (SEGEV et al., 2015) levantadas durante a 

pesquisa, que são aqui dispostas de forma cronológica (ANEXO III), e representam os 

eventos e escândalos midiáticos do mandato Temer de maior repercussão nas mídias digitais. 

No total, 773 charges e memes compuseram o corpus de análise, conforme disposto na 

Tabela 1. 

 

 

                                                
28 Disponível em: www.instagram.com/folhadespaulo 
29 Data do primeiro post da Folha de São Paulo no Instagram. Link <https://www.instagram.com/p/Kh_qv/>. 

Acesso em 27 de novembro de 2019. 
30 Link do post <https://www.instagram.com/p/BrTFNIyAi2S/> Acesso em 27 de novembro de 2019. 
31 A extração dos dados da plataforma foi seguida de revisão e conferência manual do conteúdo de charges. 

Durante o processo, identifiquei algumas falhas na coleta do InstaBro que foram reparadas manualmente. 
32 As imagens descartadas são, na grande maioria, fotografias de Michel Temer sozinho, com sua família ou 

com outros membros do governo. Nenhum deles apresenta relação com um meme, ao ser comparado 

isoladamente.  

https://www.instagram.com/p/Kh_qv/
https://www.instagram.com/p/BrTFNIyAi2S/
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Tabela 1: Corpus de análise 

 Analisado 

Memes 437 

Charges 336 

Total 773 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A coleta dos conteúdos realizada dessa forma permitiu dois corpus de tamanhos 

aproximados. As principais questões do livro de códigos puderam então ser trabalhadas, com 

intuito de alcançar respostas como, por exemplo: 

a) Quais são as principais representações que aparecem na imagem pública de Michel 

Temer?  

b) Quais assuntos mais surgem nos memes de Michel Temer? E quais assuntos mais 

surgem nas charges? 

c) Quantos memes e charges reforçam mitos e estereótipos na imagem pública de 

Michel Temer? E quais são os mitos e estereótipos mais frequentes? 

 

4.2 Análise de conteúdo  

 

Nesta pesquisa, optei por uma análise de conteúdo pois este método permite a aplicação em 

diferentes textos33 e em uma ampla variedade de materiais. Outro fator determinante para a 

escolha da análise de conteúdo é que, desde a década de 1930, a mesma vem sendo 

extensivamente usada em pesquisas de opinião pública, medindo  interesses em estereótipos 

sociais, questões de representações e comparações com o período sócio-cultural de cada 

época (KRIPPENDORFF, 2004). 

 Em sua definição, a análise de conteúdo se coloca como técnica capaz de fazer 

inferências replicáveis e de validação de textos. Sendo uma técnica que fornece novas ideias 

e ações em prática. É durante o período da Segunda Guerra Mundial, que pesquisadores 

encontram seu maior desafio na análise de conteúdo: a propaganda (ibidem). As pesquisas de 
                                                
33 Por “texto”, Krippendorff explica que: “The reference to text in the above definition is not intended to restrict 

content analysis to written material. The phrase "or other meaningful matter" is included in parentheses to 

indicate that in content analysis works of an, images, maps, sounds, signs, symbols, and even numerical records 
may be included as data that is, they may be considered as texts-provided they speak to someone about 

phenomena outside of what can be sensed or observed. The crucial distinction between text and what other 

research methods take as their starting point is that a text means something to someone, it is produced by 

someone to have meanings for someone else, and these meanings therefore must not be ignored and must not 

violate why the text exists in the first place.”  (2004, p. 19, grifo nosso) 
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propaganda do período, resultaram na conclusão de alguns pontos fortes para a análise de 

conteúdo como, por exemplo: 

(1) Que o conteúdo não é inerente à comunicação. Pessoas leem de formas diferentes e as 

intenções transmitidas pouco podem ter a ver com a maneira que a audiência 

interpreta. 

(2) Analistas de conteúdo não são capazes de obervar todos os fenômenos. “O conteúdo 

não é a questão toda; antes, a questão é o que pode ser legitimamente inferido a partir 

dos textos disponíveis” (KRIPPENDORFF, 2004. p. 10, tradução minha34). 

(3) Na interpretação de determinados textos, os analistas mais bem sucedidos não veem 

apenas a mensagem analisada, como também o contexto social das pessoas que 

supostamente usam estas mensagens. Por isso, faz-se importante o Anexo II dessa 

dissertação, que se propõe como uma cronologia dos episódios que antecedem o 

período do impeachment  de Dilma e os high-lights do governo Temer. 

(4) Toda análise precisa se propor como uma análise quantitativa e qualitativa. De forma 

que procurei sistematizar esses dados em um Livro de Códigos (Anexo I), com 

propósito de inferir confiabilidade e replicabilidade a pesquisa. 

 

4.3 Análise de Enquadramento 

 

Na esfera do enquadramento, me aproximo dos estudos de Goffman (2013[1972]) e Entman 

(1993), buscando confirmar padrões no uso de estereótipos, mitos (MIGUEL, 2000) e da 

construção da imagem pública do ator político (GOMES, 2004). 

O enquadramento segundo Entman (1993) é composto por pelo menos quatro 

processos. O comunicador decide o que e como dizer, guiado por enquadramentos e – em 

casos de veículos de comunicação de massa – uma linha editorial que determina quais 

enquadramentos são ou não aproveitados, como no caso das charges desta análise, recolhidas 

do Instagram d’A Folha de São Paulo. O texto contém o enquadramentos que são 

manifestados pela presença ou ausência das keys (frases, estereótipos, fontes de informação 

ou outros elementos que entregam uma temática reforçando julgamentos, fatos ou clusters 

específicos). Os recebedores, que pensam a partir do texto e tiram suas próprias conclusões. 

E, por fim, a cultura que é onde o enquadramento é exibido nos discursos e na forma de 

pensar e agir de um grupo social. 

                                                
34 No original: “Content is not the whole issue; rather, the issue is what can be legitimately inferred from 

available texts.” 
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 Goffman (op. cit.)  argumenta que em todos os casos, deve-se saber buscar a 

“definição da situação”. Esta definição é interessante pois, como apontado pelo autor 

 

(...) esses estudiosos esqueceram-se de esclarecer que aquilo que muitas vezes os 

preocupa não é a sensação que um indivíduo tem do que é real, mas antes aquilo 
que o pode prender, absorver, arrebatar; e isso pode ser algo que ele pode pretender 

que está realmente ocorrendo, e no entanto pretender que não é real. Resta-nos 

assim a semelhança estrutural entre a vida cotidiana (...) e os vários “mundos” do 

“faz-de-conta”, mas sem nenhum meio de saber como esta relação poderia 

modificar nossa visão da vida cotidiana. (GOFFMAN, 2013[1972], pp. 28-29) 

 

 Nesse sentido, o enquadramento é como importante para a metodologia desta 

dissertação pois corrobora a citação acima e compreende os memes e charges como um canal 

que estabelece essa conexão entre o “faz-de-conta” e os vários “mundos”. Goffman 

acrescenta que, de forma intencional, pode-se usar apenas um fragmento de seriedade em 

uma brincadeira,  gerando uma confusão de enquadramento em quem lida com o conteúdo 

consumido, ou processo de interação. 

A análise de enquadramentos surge como complemento da análise de conteúdo pois, 

assim como Goffman (2013[1972]), tendo a concordar que as definições de uma situação são 

elaboradas de acordo com os princípios de organização de quem governa os acontecimentos. 

Assim, frame é a expressão que se refere ao exame da organização da experiência, 

experiência esta que os indivíduos têm nos momentos de sua vida e interação social. O 

enquadramento de algo ou alguém na comunicação, envolve a seleção e saliência de alguns 

aspectos em um texto comunicacional com intenção de promover a definição de um problema 

particular, uma interpretação casual, uma avaliação moral ou uma recomendação (ENTMAN, 

1993). 

Dentro das questões as quais a pesquisa se propõe, o caminho escolhido para a 

construção do livro de códigos também se apropria da noção que Entman (1993) têm a 

respeito dos enquadramentos. Para o autor, o fato de não haver uma posição fixa a respeito da 

teoria dos enquadramentos já explica per se a forma como o enquadramento opera. Para 

Entman (op. cit.) a teoria do enquadramento se fundamenta no processo de sistematização das 

chaves de enquadramento, compreensão do seu envolvimento com a comunicação e na 

construção de uma teoria coerente a partir do processo. 

 

4.4 Categorias empregadas 

 



 

73 

A partir da identificação das keys presentes em cada texto, é possível perceber quais são as 

principais saliências de um texto e, na sequência, reduzir os similares em uma análise dos 

esquemas deste enquadramento. Esse processo, levou à construção do livro de códigos 

presente no Anexo I desta pesquisa. Os esquemas e variáveis de codificação se relacionam 

em conceitos e subcategorias que buscam identificar o processo de enquadramento por trás 

dessas peças de comunicação. 

Dessa forma, a partir do livro de códigos, exercendo a análise a partir do software de 

pesquisa e análise qualitativa Atlas ti35, apliquei ao corpus de pesquisa as seguintes variáveis, 

dispostas abaixo e referentes a elementos que facilitem a pesquisa. 

 As variáveis Charge e Meme identificam se o conteúdo é uma charge ou meme. 

Em casos afirmativos para charges, deve inserir também a variável Série, que 

busca identificar se o conteúdo faz parte de uma série de charges ou se é um 

conteúdo isolado e a variável Autor, que busca identificar o autor deste conteúdo. 

Em casos afirmativos para memes, deve inserir a variável Família, que busca 

identificar se o conteúdo faz parte de uma família de memes e a variável 

Assinatura, que identifica se o conteúdo é assinado por alguma página ou 

produtora de conteúdos específicos de memes (por exemplo: Corrupção Brasileira 

Memes, MBL, etc.). 

Na sequência, foram aplicadas as variáveis que buscavam agrupar conteúdos em 

grupos específicos que identifiquem as referências intertextuais presentes em cada objeto da 

análise. Sendo elas: 

 Personagem mitológico e/ou folclórico: marcado nos casos onde o meme ou 

charge faz alusão a algum personagem mítico ou folclórico como, por exemplo, 

vampiros ou demônios. 

 Solidão do mandato: marcado nos casos onde o conteúdo faz alusão a um governo 

solitário. 

 Família Temer: marcado nos casos onde a família de Michel Temer surge. 

Também foram considerados os casos onde os animais domésticos da família são 

referenciados. 

                                                
35 “O ATLAS.ti é um software poderoso para a análise qualitativa de grandes corpos de dados textuais, gráficos, 

áudio e vídeo. ” O ATLAS.ti possui ferramentas sofisticadas que ajudam na organização, remonte e a gerir o 

material de forma sistemática. Fonte: <https://software.com.br/p/atlas-ti> Acesso em 18/12/2019. 

https://software.com.br/p/atlas-ti
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 Corrupção: marcado nos casos onde o conteúdo faz alusão ao mandato vigente, 

incluindo casos onde a acusação se refere as instâncias de poder, investigações de 

esquemas de corrupção e/ou a atores específicos. 

 Impopularidade do governo: marcado nos casos onde o conteúdo faz alusão a um 

governo que sofre rejeição do público eleitor e onde o conteúdo faz alusão ao 

mandato como fruto de um golpe de Estado. Foram considerados conteúdos que 

chamam Temer de golpista, que clamam por sua queda, que pedem impeachment 

ou que falam sobre o processo de impeachment de Dilma Rousseff. 

 Cultura Pop: marcado nos casos onde o conteúdo faz referência direta a um 

produto da cultura pop como, por exemplo, capas de singles, celebridades e 

programas de televisão. 

 Grandes Eventos do governo: marcado nos casos onde o conteúdo faz referência 

ou ancora seu sentido em eventos e marcos como, por exemplo, o impeachment e 

as Olimpíadas Rio 2016. 

 Três poderes e Temer: marcado nos casos onde o conteúdo faz referência direta ou 

subjetiva a um membro ou instituição dos três poderes e sua relação com o 

governo de Michel Temer. 

 Política Internacional no governo Temer: marcado nos casos onde o conteúdo faz 

referência a um evento ou caso que envolva a política externa e a figura de Michel 

Temer. Os exemplos desses casos destacam a incongruência de Temer como um 

ator relevante na política internacional. 

 Não relacionado: marcado em todos os casos que não foi identificada nenhuma 

das variáveis anteriores. 

Esse grupo de variáveis foi marcado em todos os 773 conteúdos, sendo identificado 

(0) para Não, (1) para Sim e (9) para Dúvida ou ambivalência. As variáveis não são 

excludentes, de forma que pude identificar, por exemplo, os memes que fazem alusão ao 

Temer como personagem folclórico e a relação destes com a política internacional, cruzando 

os dados codificados, como exponho no capítulo seguinte. Todas as variáveis utilizadas nesta 

primeira etapa da codificação ajudaram na construção dos enquadramentos, listados na 

sequência, de forma mais objetiva. Dessa forma, estabeleceu-se um sistema de evolução 

classificatória a partir do refinamento e da primeira observação do corpus.  

Apliquei variáveis que identificam o tipo de humor empregado em cada objeto, numa 

tentativa de classificar quais conteúdos se utilizam das teorias do humor trabalhadas no 
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capítulo 2 desta dissertação. Na sequência, os assuntos mais abordados foram reduzidos em 

doze (N=12) enquadramentos mais amplos, que quando aplicados nos memes e nas charges, 

estabeleceram um cruzamento de dados e a confirmação das questões levantadas. São eles: 

● Vice decorativo: engloba todos os casos em que Temer é representado como 

um item ou objeto de decoração, fazendo alusão à Carta de Temer para Dilma, 

vazada em 2015. 

● Golpista: engloba todos os casos em que Temer é diretamente associado à 

articulação para a deposição de Dilma Rousseff. Foram marcados nesta 

categoria, por exemplo, memes e charges que empregam o bordão “Fora 

Temer” ou utilizam a alcunha de golpista para descrever o ex-presidente. 

Diferente da categoria de estratagema político, a categoria de golpista visa 

observar a incidência do enquadramento que, para oposição de Michel Temer, 

foi foco das críticas ao governo, sendo reconhecido por parte da população 

como ilegítimo. 

● Morto-vivo: abarca os casos em que Michel Temer é apresentado como um 

vampiro ou um morto-vivo, fazendo alusão não apenas à proximidade do 

poder mas ao fato de que o político tem estado longamente associado a cargos 

de alta proeminência na vida pública do país. 

● Inapto ou indesejável: reúne os casos em que prevalece o enquadramento da 

gestão de Temer como incompetente, atrapalhada ou desqualificada. 

● Ultrapassado ou obsoleto: engloba todos os casos em que Temer é 

enquadrado como um senhor de idade avançada, para reforçar o entendimento 

de que se trata de alguém que não compreende bem os anseios da juventude, 

pertence a uma geração política ultrapassada. 

● Misógino: refere-se aos casos em que uma personagem feminina (por 

exemplo, Marcela Temer e Dilma Rousseff) são enquadradas de forma 

misógina. Todas as ocorrências do meme "Bela, Recatada e do Lar" são 

enquadradas nesta categoria. Trata-se, na realidade, da única categoria em que 

se admitiu imagens que não tivessem Michel Temer diretamente como seu 

protagonista. 

● Conservador: engloba todos os casos em que Temer e/ou sua gestão são 

retratados como ideologicamente conservadores. 

● Herói salvador da pátria: abarca os casos em que Temer é retratado como 

uma figura capaz de salvar o povo brasileiro, em alusão ao receio generalizado 
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com o resultado das eleições de 2018, e na iminência do processo de transição 

para o Governo Bolsonaro. 

● Persona non grata: reúne os casos em que o enquadramento dado a Michel 

Temer remete uma pessoa sem amigos, não bem-vindo, facilmente esquecida 

ou, até mesmo, como não agradável. 

● Polarização Política: reúne os casos em que o enquadramento do meme ou 

charge volta-se para a crescente polarização política vivida no país, desde o 

impeachment de Dilma Rousseff. 

● Estratagema Político: abarca todos os casos onde o ator político é 

reconhecidamente um arquiteto de tramas e estratégias que favoreçam a si ou 

ao governo e aliados. 

● Outros: abarca todos os casos que não se encaixam em nenhum dos 

enquadramentos acima elencados. 

A escolha desta metodologia, como discorrida nas páginas anteriores, se justifica na 

tentativa de compreensão dos enquadramentos de um ator político que, por mais de uma vez, 

mostrou-se desconfortável com as produções de peças satíricas ou de humor, tanto por parte 

de um canal de massa, quanto por parte da audiência. Busco direcionar a análise para a forma 

como a comunicação exerce seu poder, em um estudo sobre a construção da imagem pública. 

No capítulo seguinte, apresento os principais resultados que esta pesquisa me forneceu bem 

como as reflexões trazidas a partir dela. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISE E RESULTADOS 

 

O primeiro passo da análise de resultados desta pesquisa, procurou identificar quantos e quais 

temas foram mais explorados nas charges e nos memes do corpus sobre Michel Temer. Este 

processo foi executado a partir da função de coocorrência de variáveis, disponível no 

software Atlas ti.. Depois de importadas as informações, cheguei aos seguintes dados aqui 

trabalhados. Este capítulo foi dividido entre a análise dos conteúdos circulados em memes, a 

análise dos conteúdos das charges e a análise de enquadramento de memes e charges. 

 

5.1 Análise de conteúdo: memes 

 

Dentre os N=437 conteúdos em que a variável Meme foi marcada como afirmativa, 

N=311 pertencem a uma família de memes, como listado na Tabela 2 (SEGEV et al., 2015). 

Os memes que não foram identificados como pertencentes a uma família são, em sua maioria, 

memes de reação – geralmente utilizados  como comentário imagético em redes sociais como 

o Facebook e Twitter – e memes de casos isolados que não geraram repercussão. Exemplos 

de famílias que surgem durante a análise do corpus são, por exemplo, as famílias já 

previamente citadas Vice Decorativo e Carta do Temer, Temer Poeta, Bela Recatada e do Lar 

e #ForaTemer. Todos os casos estão listados de forma cronológica no Anexo III desta 

dissertação. Os casos dos memes que não pertencem à nenhuma família são mais difíceis de 

analisar durante o processo, já que muitos não apresentam legenda que contextualize o meme 

em um evento ou temporalidade específica. 

 

Tabela 2: Relação de memes que pertencem à famílias 

Memes que pertencem à uma família 311 (71,1%) 

Memes que não pertencem à uma família 93 (21,2%) 

Dúvida ou ambiguidade 33 (7,5%) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A relação intertextual de cada meme foi analisada a partir das variáveis de conteúdo 

elencadas no capítulo 4 desta dissertação e listadas na Tabela 3. Dentre os elementos mais 

abordados nos memes, os que apresentam referências intertextuais a produtos da Cultura 

Pop, foram os que mais tiveram destaque, com N=223 casos. Os exemplos que mais se 
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sobresaem nesta variável, são os exemplos de memes que comparam Michel Temer ao 

personagem Montgomery Burns36, da série de televisão animada Os Simpsons (FOX, 1989 - 

presente), como o exemplo da Figura 14. Há também os que comparam Michel Temer ao 

personagem Francis Underwood37 (Kevin Spacey) e o golpe de 2016 à trama da série House 

of Cards (Netflix, 2013-2018). Outra das relações com a cultura pop mais recorrentes é a 

relação intertextual utilizada entre uma imagem de Michel Temer usando headphones e a 

série norte-americana 13 Reasons Why38 (Netflix, 2017 – presente) a intertextualidade é 

criada ao relacionar a imagem e a referência da série com o caso da fita vazada da delação 

premiada de Joesley Batista (como no exemplo da Figura 15). 

 

Tabela 3: Análise de conteúdo dos memes 

Cultura Pop 223 (51%) 

Corrupção 177 (40,5%) 

Grandes Eventos do governo 161 (36,8%) 

Solidão do Mandato 121 (27,6%) 

Três Poderes e Temer 76 (17,3%) 

Personagem mitológico e/ou folclórico 54 (12,3%) 

Impopularidade do governo 39 (8,9%) 

Família Temer 33 (7,5%) 

Política Internacional no governo Temer 8 (1,8%) 

Não Relacionado 3 (0,6%) 

Fonte: Elaboração própria. 

  

 

                                                
36 Charles Montgomery "Monty" Burns é o proprietário desonesto, ganancioso e rico da Usina Nuclear de 

Springfield e, por extensão, o chefe de Homer Simpson. 
37 Frank Underwood é um político que lidera a bancada majoritária da Câmara dos Representantes dos Estados 

Unidos. Underwood fica decepcionado quando descobre que não ocupará o cargo de Secretário de Estado da 
nova gestão. Ao invés de aceitar a derrota, Frank decide usar seu conhecimento sobre os bastidores da políticas 

para orquestrar sua vingança. Fonte: Banco de Séries < 

https://bancodeseries.com.br/index.php?action=search&pattern=House%20of%20Cards%20(2013)>  
38 A série conta a história do suicídio de Hannah Baker que ao tirar a própria vida deixa uma série de fitas 

gravadas para amigos e pessoas que estão relacionadas à sua escolha. 

https://bancodeseries.com.br/index.php?action=search&pattern=House%20of%20Cards%20(2013)
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Figura 14: Meme Prisão do Temer II. Fonte < 

https://bit.ly/2NKDJ95> Acesso em 20/01/2020 

Figura 15: Meme JBS II. Fonte < 
https://bit.ly/2DmUqlz> Acesso em 28/11/2019. 

 

Dentre os memes analisados, N=177 casos apresentam temas relacionados à 

corrupção (ver Tabela 3). Os temas que mais surgem nestes casos são a prisão de Michel 

Temer, em março de 2019, e os que falam sobre delações premiadas e de escândalos da Lava 

Jato. Os exemplos que mais se sobresaem nesse grupo de memes, são os memes que 

exploram os casos JBS e Friboi. Também foram incorporados a esta categoria, os memes que 

fazem referência a alianças de governo que, por algum escândalo já noticiado, sejam 

reconhecidamente corruptas. Os memes que mais apresentam relações de alianças corruptas 

com Michel Temer são os que apresentam sua amizade com o ministro Gilmar Mendes, o 

acordo que levou ao golpe de Dilma em 2016 protagonizado por Temer e o ex-presidente da 

Câmara Eduardo Cunha além do relacionamento de Temer com o senador Aécio Neves, 

figura que também teve participação durante o golpe. 

 Nos casos em que a variável Grandes eventos do governo foi marcada, N=161 memes 

fazem essa relação intertextual. Dentre os casos mais explorados encontram-se a data da 

prisão de Michel Temer, a posse presidencial de Dilma Rousseff em 2014 e de Jair Bolsonaro 

em 2018 e o desfile de carnaval da Paraíso do Tuiutí, em fevereiro de 2018. Na ocasião, a 

escola de samba do Rio de Janeiro trouxe um Michel Temer fantasiado de vampiro para a 

Sapucaí, numa alusão ao “vampiro do neoliberalismo”. 

 Outro dos exemplos mais explorados nos memes de Temer é a sua gestão solitária, ou 

de poucos aliados. No total, N=121 memes abordam a solidão do mandato de Michel Temer. 

Na maioria dos casos, o ex-presidente emedebista é visto como alguém impopular em memes 

tanto progressistas, quanto conservadores.  

 A relação de Michel Temer com os Três Poderes também é bem explorada, no total, 

N=76 memes fazem referência às instituições. A representação dos Três Poderes, durante o 

https://bit.ly/2NKDJ95
https://bit.ly/2DmUqlz
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mandato de Temer, nos memes, foi protagonizada mais por atores que aparecem junto ao ex-

presidente. Novamente, nesta categoria os personagens mais recorrentes são o ex-presidente 

da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, o senador Aécio Neves e os ministros do 

Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e Cármen Lúcia, nessa ordem. 

Na sequência, os exemplos que mais surgem são os que fazem referência intertextual 

a Personagens mitológicos e/ou folclóricos. No total, N=54 memes apresentam Michel 

Temer como um personagem fictício, vampiresco ou demoníaco. Temer é retratado 

principalmente com elementos de edição de imagem que inserem características como dentes 

incisivos alongados, capas com longos colarinhos em preto e vermelho e com sangue 

escorrendo do queixo. Em outros exemplos, o ex-presidente também é representado por um 

morcego ou por vampiros da cultura pop, como o Drácula (1931), interpretado por Béla 

Lugosi. Numa menor incidência de exemplos, Temer ainda surge em representações onde 

Marcela Temer é sua presa.  

Quando a família Temer é representada (N=33), seu filho Michelzinho aparece apenas 

como citação não imagética, em memes que brincam com a escolha do logotipo do governo e 

da foto presidencial (um exemplo disso, é a Figura 16). Marcela Temer é representada em 

todos os exemplos que não são memes de reação, a partir de um enquadramento machista que 

fazem sugestões principalmente sobre infidelidade, sua diferença de idade (como no exemplo 

da Figura 17) ou que disseminem o estereótipo de uma mulher conservadora que, assim como 

dito na capa da Veja, de 19 de abril de 2016, é “bela, recatada e do lar”, termo este que 

ganhou sua própria família de memes.  

 

 

Figura 16: Meme Michelzinho Temer I. Fonte 

<https://bit.ly/2S6hBco> Acesso em 18/12/2019. 

Figura 17: Meme Marcela Temer I. Fonte O Profeta 

do Humor <https://bit.ly/2PyHGio> Acesso em 

18/12/2019. 
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 Os memes que observam a impopularidade do governo Temer, apresentam N=39 

casos e estão geralmente associados ao bordão Fora Temer, que ficou popular durante o 

processo de impeachment de Dilma Rousseff e sua repercussão com a posse de Temer. 

 Ainda observando a análise de conteúdos e elementos intertextuais dos memes, os 

números mais baixos de conteúdos encontrados foram as referências a Política Internacional. 

Fato que chamou atenção nos resultados finais, as variáveis que relacionam a imagem pública 

de Temer a um perfil intelectual ou de idade avançada são as que menos apresenteram 

resultado no corpus, já que no início da análise estas eram variáveis que esperava haver uma 

maior frequência.  

Nos casos em que esses fatores são explorados, a idade avançada de Temer 

geralmente é apresentada em comparação a idade de sua cônjuge. Os casos de política 

internacional que mais surgem no corpus fazem referência a visita de Temer à China, em 

agosto de 2017. 

É interessante apontar que, dentre os memes que exploram Michel Temer como um 

senhor idoso, a grande maioria dos exemplos realizam um enquadramento negativo e, até 

mesmo, agressivo em relação a Michel Temer ou na sua relação com sua família. Além dos 

repetitivos casos onde Marcela Temer é exposta como alguém que “deu um golpe do baú”. 

No exemplo da Figura 18, Michel Temer é identificado como o protagonista de um filme 

pornográfico, em uma montagem que simula o site de conteúdos adultos PornHub. No meme, 

Temer é identificado como o “velho que fode com uma nação inteira” (tradução minha), 

numa referência às crises econômicas, de emprego e aos escândalos de corrupção. 

Obviamente memes que são ofensivos perante figuras políticas não são exclusividade da 

figura de Temer, a ex-presidenta Dilma Rousseff, em período de crise do seu próprio governo 

sofreu diversos ataques, por meio de memes que extrapolam a esfera privada, de forma ainda 

mais ofensiva que os exemplos encontrados no governo Temer e, aqui, é importante frisar 

que grande parte dos ataques destinados à Dilma julgavam sua imagem como uma mulher e 

não como figura pública39. Diversas questões secundárias podem surgir dessa hipótese, 

entretanto é notório afirmar que Dilma, como primeira mulher à ocupar o cargo de 

presidência no Brasil, sofreu com a repercussão de memes ofensivos com ataques ofensivos. 

 

                                                
39 Em julho de 2015, adesivos misóginos foram utilizados nas entradas das bombas de gasolina de veículos, no 
período de aumento de combustível no mandato da ex-presidenta petista, “[circularam] pelas redes sociais 

imagens de montagens feitas com o rosto da presidenta Dilma Rousseff, em que ela aparece de pernas abertas. 

São colados adesivos com essa imagem na entrada no tanque de gasolina dos carros, que, quando abastecidos, 

passam a ideia de que a bomba de gasolina está penetrando sexualmente a figura falsa da presidenta.” Fonte < 

https://revistaforum.com.br/noticias/adesivos-misoginos-sao-nova-moda-contra-dilma/> Acesso em 25/01/2020. 

https://revistaforum.com.br/noticias/adesivos-misoginos-sao-nova-moda-contra-dilma/
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Figura 18: Meme Old man fucks entire nation. Fonte < 
https://bit.ly/37u8Bmi> Acesso em: 25/01/2020. 

 

Dos memes analisados, N=85 continham assinatura de alguma página do tipo 

mememaker40 (ver Tabela 4). Vale ressaltar que, a página com maior incidência de 

assinaturas no corpus de pesquisa é a do Movimento Brasil Livre (MBL), que têm grande 

presença, por exemplo, nos memes que surgem no período do vazamento da carta do Temer. 

Nas Eleições de 2018, devido ao fato de Michel Temer não ter concorrido para um segundo 

mandato, novamente os memes não se preocupam muito com a figura do ator, que fica 

restrito aos casos em que é protagonista, como a articulação de golpe da presidenta Dilma 

Rousseff e nas reformas de seu período de governo.  

 

Tabela 4: Relação de memes assinados por mememakers 

 Meme  

Com assinatura 85 (19,4%) 

Sem assinatura 346  (79,1%) 

Dúvida ou ambiguidade 6 (1,3%) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, ao trabalhar os memes como conteúdos de análise, observei a relação do 

gênero com as três principais categorias do humor (ver Tabela 5), trabalhadas no capítulo 2 

desta dissertação. No total, N=171 memes foram classificados como humor de Superioridade, 

                                                
40 Mememakers é o termo utilizado em redes sociais online para se referir às pessoas que são criadoras de 

memes, de forma profissional ou amadora. 

https://bit.ly/37u8Bmi
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N=109 memes como humor Incongruente e  N=82 memes como Alívio. Nos casos de \humor 

de superioridade, uma das maiores incidências foi referente à família de memes sobre a 

Prisão do Temer, seguido dos casos que criam humor batendo na relação de Temer com os 

escândalos políticos do seu governo, como o caso JBS. No caso do uso de humor 

incongruente, os memes exploram mais a quebra de expectativa do usuário, exemplos que 

circudam este uso são, por exemplo, os que mostram Dilma lendo a carta de Temer e 

reagindo de forma cômica – como rindo junto de Lula, ou sendo retratada em uma imagem 

em que a presidenta aponta o dedo médio. O humor de alívio é utilizado mais apreensível em 

memes que brincam com a situação política, como os exemplos que simulam as aulas de 

história do futuro. 

 

Tabela 5: Teorias do humor nos memes 

 

Meme  

Humor – Superioridade  171 (39,1%) 

Humor – Incongruência 109 (24,9%) 

Humor – Alívio  82 (18,7%) 

Dúvida ou ambiguidade 75 (17,1%) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O que chama atenção neste momento da análise é que os memes, por serem peças que 

circulam sem a vinculação a um grande veículo de comunicação de massa, apresentam um 

humor mais ofensivo que, como na sátira extrapolam a fronteira entre a vida pública e a 

privada do ator como, por exemplo, o enquadramento dado a Marcela Temer na repercussão 

da prisão de Temer. No caso de Marcela, todos os memes que envolvem a sua imagem – 

associada a de Michel que havia acabado de ser preso, no Rio de Janeiro –, apresentam como 

enquadramento abordagens que exploram a ex-primeira dama como (a) alguém que acabou 

de mudar seu status civil de casada para solteira; (b) como uma mulher mais jovem que se vê 

livre de um relacionamento não desejado; ou (c) como uma mulher que ganhou liberdade 

após a prisão de seu marido. Marcela é enquadrada única e exclusivamente como uma mulher 

submissa ou manipuladora, que não tem presença política mas que é exibida como troféu. 

 

5.2 Análise de conteúdo: charges 
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Na análise de conteúdo das charges, devido ao dever da Folha de São Paulo para com seus 

chargistas, de sempre creditar as imagens em seu Instagram, pude relacionar os assuntos mais 

explorados por cada autor. Como listado na Tabela 6, os chargistas com maior presença em 

nossa análise são João Montanaro (N=62), Laerte (N=57) e Alberto Benett (N=56). Os 

autores com menor presença são Caco Galhardo (N=5), Alexandra Moraes (N=6) e Adão 

(N=9). Neste subcapítulo, pretendo desmembrar os conteúdos mais abordados por cada um 

dos autores que surgiu na análise.  

Do total de N=336 charges analisadas, N=181 foram identificadas como pertencentes 

a uma série. Dentre as séries de charges que mais tiveram presença no governo Temer estão a 

Copa do Mundo de Futebol de 2018, a participação de Michel Temer no G20 após assumir a 

presidência do Brasil, o Caso JBS, o Carnaval de 2018 da Paraíso do Tuiutí e a intervenção 

militar ocorrida no Rio de Janeiro, em 2018, decretada por Michel Temer.  

Grande parte das charges da segunda metade de 2018 falam das eleições para 

presidente. Como Michel Temer não concorreu ao cargo, sua presença nesse assunto é menor, 

ficando restrita aos poucos casos em que ele é enquadrado como uma figura esquecida, ou 

seja, que some facilmente diante do fato de nenhum evento ou escândalo estar relacionado 

diretamente à ele, ou após o resultado da eleição de Jair Bolsonaro, onde surge em pautas 

sobre a transição do governo. 

Tabela 6: Charges por autor – Folha de S. Paulo 

Chargista Charges publicadas 

João Montanaro 62 (18,4%) 

Laerte 57 (16,9%) 

Alberto Benett 56 (16,6%) 

Hubert 46 (13,6%) 

Jean Galvão 32 (9,5%) 

Claudio Mór 25 (7,4%) 

Renato Machado 24 (7,1%) 

Jaguar 11 (3,2%) 

Adão 9 (2,6%) 

Alexandra Moraes 6 (1,7%) 

Caco Galhardo 5 (1,4%) 

Outros 3 (0,8%) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na Tabela 7, podemos ver em ordem decrescente, quais os assuntos mais trabalhados 

por cada autor. João Montanaro é o chargista com maior ocorrência no corpus analisado, com 

N=62 charges publicadas no período. Em suas charges, João Montanaro explorou em N=19 

casos, Grandes eventos do governo durante o período de mandato de Temer. O autor também 

falou sobre corrupção em N=15 casos, fez referências a elementos da cultura pop em N=14 

casos e sobre os Três Poderes em N=13 casos.  
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Tabela 7: Análise de conteúdo das charges por autor 
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Cultura Pop 14 

(4,1

%) 

2 

(0,5%) 

4 

(1,1%) 

6 

(1,7%) 

4 

(1,1%

) 

4 

(1,1%) 

1 

(0,2%) 

1 

(0,2

%) 

2 

(0,5%

) 

- - 38 

(11,3

%) 

Corrupção 15 

(4,4

%) 

19 

(5,6%) 

21 

(6,2%) 

25 

(7,4%) 

8 

(2,3%

) 

10 

(2,9%) 

12 

(3,5%) 

3 

(0,8

%) 

- - - 113 

(33,6

%) 

Grandes 

Eventos do 

governo 

19 

(5,6

%) 

10 

(2,9%) 

14 

(4,1%) 

16 

(4,7%) 

12 

(3,5%

) 

7 

(2,08%

) 

4 

(1,1%) 

4 

(1,1

%) 

7 

(2%) 

1 

(0,2

%) 

3 

(0,8

%) 

97 

(28,8

%) 

Solidão do 

Mandato 

7 

(2%

) 

1 

(0,2%) 

16 

(4,7%) 

6 

(1,7%) 

3 

(0,8%

) 

4 

(1,1%) 

3 

(0,8%) 

- - - - 40 

(11,9

%) 

Três 

Poderes e 

Temer 

13 

(3,8

%) 

7 

(2%) 

13 

(3,8%) 

8 

(2,3%) 

3 

(0,8%

) 

4 

(1,1%) 

12 

(3,5%) 

1 

(0,2

%) 

1 

(0,2%

) 

1 

(0,2

%) 

- 63 

(18,7

%) 

Personagem 

mitológico 

e/ou 

folclórico 

5 

(1,4

%) 

4 

(1,1%) 

4 

(1,1%) 

4 

(1,1%) 

2 

(0,5%

) 

4 

(1,1%) 

4 

(1,1%) 

- - - - 27 

(8%) 

Impopularid

ade do 

governo 

- 2 

(0,5%) 

7 

(2%) 

1 

(0,2%) 

4 

(1,1%

) 

- 3 

(0,8%) 

- - - - 17 

(5%) 

Família 

Temer 

3 

(0,8

%) 

- 1 

(0,2%) 

1 

(0,2%) 

- 1 

(0,2%) 

- - - - - 6 

(1,7%

) 

Política 

Internaciona

l no governo 

Temer 

3 

(0,8

%) 

7 

(2%) 

5 

(1,4%) 

1 

(0,2%) 

2 

(0,5%

) 

1 

(0,2%) 

- 1 

(0,2

%) 

1 

(0,2%

) 

- - 21 

(6,2%

) 

Não 

Relacionado 

12 

(3,5

%) 

10 

(2,9%) 

2 

(0,5%) 

2 

(0,5%) 

5 

(1,4%

) 

2 

(0,5%) 

2 

(0,5%) 

3 

(0,8

%) 

4 

(1,1%

) 

3 

(0,8

%) 

5 

(1,4

%) 

50 

(14,8

%) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Importante frisar que estas variáveis não são excludentes. João Montanaro utiliza, por 

exemplo, elementos que causam intertextualidade com a cultura pop e personagens da família 

de Temer em uma única charge, como o exemplo da Figura 19, onde uma entediada Marcela 

ouve suas comemorações a respeito da recuperação econômica do país em uma charge que 

faz referência ao clássico Metamorfose, de Kafka. 

 

 

Figura 19: Charge Sem Título III. Fonte 

<https://www.instagram.com/p/BXfzpV4FS5h/> Acesso em 20/01/2020. 

Autor: João Montanaro 

 

A chargista Laerte, por sua vez, apresenta N=57 casos no corpus de análise, dos quais 

N=19 tratam da corrupção e N=10 são sobre Grandes eventos do governo. Na Tabela 7 é 

possível ver como fica distribuído o trabalho de Laerte em minha análise de conteúdo. Em 

seus conteúdos que foram analisados, Laerte não aborda questões sobre a família Temer, nem 

sobre sua idade ou intelecto.  

Alguns exemplos presentes nas charges de Larte, apresentam como característica o 

potencial de serem atemporais e servirem para diferentes momentos históricos. Em entrevista 

ao Podcast do Zorra, o cartunista Aroeira argumenta que mesmo a charge tendo uma 

característica de pontuar a situação do momento, “(...) alguns cartunistas, feito a genial 

Laerte, transformam a charge em cartum41. (...) Ela faz uma charge que, como usa menos da 

caricatura mas mais da simbologia (o militar, o político, o opressor, o Capital...) ela faz 

charges que viram cartuns porque são permanentes e se referem ao histórico da humanidade” 

(AROEIRA, 2019).  

Laerte é uma das artistas que surgem na série de charges sobre o carnaval de 2018. 

Em seu trabalho (ver Figura 20) representa a intervenção militar sofrida no Rio, a partir de 

uma releitura do desfile da escola de samba Paraíso do Tuiutí que, além do vampiro do 

                                                
41 Aqui, Aroeira se refere ao potencial do cartum de comunicar uma informação independente do tempo ou 

espaço em que ele se manifesta. A transcrição da entrevista disponibilizada em áudio foi realizada pela a autora. 

https://www.instagram.com/p/BXfzpV4FS5h/
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Neoliberalismo, também trouxe uma ala com “manifestoches”, personagens com panelas e 

camisas amarelas, que ironizavam as manifestações Fora Dilma, de 201342. 

 

Figura 20: Charge Sem Título IV. Fonte 

<https://www.instagram.com/p/Bfa3FQ4A12J/> Acesso em 20/01/2020. Autor: Laerte 

 

Alberto Benett, logo atrás de Laerte na classificação de artistas que mais apresentam 

peças que foram analisadas, surge com N=56 charges. Dentre os exemplos mais trabalhados 

por Benett, a corrupção também ocupa o primeiro lugar (N=21), seguida das charges que 

falam sobre a solidão do mandato (N=16) e de Grandes eventos do governo (N=14).  

Benett trabalha a solidão do mandato como uma característica que faz Temer aparecer 

em suas charges sempre pensativo, solitário e em aparente crise. O senhor cinzento e franzino 

é retratado respondendo a perguntas do tipo “como você consegue ser você” em 2017 , sendo 

vendido à R$ 1,99 na Black Friday de 2018 e em dilema com sua popularidade perante o 

mundo, também em 2017, como apresentado na Figura 21. 

 

Figura 21: Charge Temer e o mundo. Fonte 

<https://www.instagram.com/p/BVrqBd5lx2j/> Acesso em 20/01/2020. Autor: 

Alberto Benett 

 

Na sequência, o trabalho do chargista Hubert aparece na análise N=46 vezes. Hubert 

têm um estilo de desenho diferente dos outros chargistas e em diversos casos suas charges se 
                                                
42 Fonte <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2018/noticia/paraiso-do-tuiuti-fala-de-escravidao-em-

desfile-com-criticas-sociais.ghtml> Acesso em 20/01/2020 

https://www.instagram.com/p/Bfa3FQ4A12J/
https://www.instagram.com/p/BVrqBd5lx2j/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2018/noticia/paraiso-do-tuiuti-fala-de-escravidao-em-desfile-com-criticas-sociais.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2018/noticia/paraiso-do-tuiuti-fala-de-escravidao-em-desfile-com-criticas-sociais.ghtml
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assemelham a colagens (ver exemplo da Figura 22). Em seus trabalhos, Hubert aborda, em 

primeiro lugar, a corrupção (N=25), seguida dos Grandes eventos do governo do mandato de 

Temer.  

A Tabela 7, também lista os casos que surgem de charges de Hubert nesta análise. As 

características que menos surgem nas charges de Hubert com Temer são impopularidade do 

governo, política internacional no governo Temer e família Temer, todas com apenas N=1 

caso, enquanto Temer Intelectual não aparece nenhuma vez. 

 

 

Figura 22: Charge Sem Título V. Fonte 

<https://www.instagram.com/p/BWcvbdGlBDE/> Acesso em 20/01/2020. Autor: 

Hubert 

 

Dentre as charges analisadas de Jean Galvão (N=32), a maior incidência de casos é 

relacionada aos Grandes eventos do governo que acontecem durante o período de mandato de 

Temer, seguido de corrupção (N=8). Podemos observar como o trabalho de Jean se distribui 

e ver também que a família Temer e seu intelecto não são explorados pelo chargista. 

Um dos elementos mais explorados na representação de Michel Temer por Jean 

Galvão é a faixa presidencial. No exemplo da Figura 23, Temer aparece com a faixa no bolso, 

o que pode ser interpretado como um ato que vem de um esquema de corrupção, a faixa seria 

algo “roubado” por Temer. Em outros exemplos do corpus as charges de Jean trazem, por 

exemplo, Rodrigo Maia recortando a faixa de Temer e inserindo em si, por meio do 

Photoshop e Michel Temer passando a faixa para Jair Bolsonaro, se desculpando pelos 

tomates que sujam o tecido. 

 

https://www.instagram.com/p/BWcvbdGlBDE/
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Figura 23: Charge Sem Título VI. Fonte 

<https://www.instagram.com/p/BVM_eHiFDMD/> Acesso em 

20/01/2020. Autor: Jean Galvão. 

 

Na análise das charges de Jean, também é possível encontrar casos de corrupção 

(N=10) e Grandes eventos do governo (N=7) entre os mais explorados e, mais uma vez, não 

há casos que falem sobre a idade do ex-presidente. 

Na análise do trabalho de Claudio Mór, todos os casos (N=25) foram identificados 

como pertencentes a categoria de personagem mítico e/ou folclórico pela forma como o 

chargistas ilustra Temer, sempre com uma tonalidade acizentada e, mesmo em ilustrações que 

não fazem referência direta a Michel Temer como um vampiro, o autor emprega as mesmas 

características dos exemplos em que esse artifício humorístico é utilizado (ver Figura 24).  

 

Figura 24: Charge Sem Título VII.  

Fonte <https://www.instagram.com/p/BV4j8DTF0S4/> 

Acesso em 28/11/2019. 

 

Renato Machado é o chargista que mais faz referência a Michel Temer como um vice-

presidente, em seu trabalho. Assim como no exemplo da Figura 25, por mais de uma vez, 

Renato Machado compara Temer a Sarney, Itamar Franco e – no período mais próximo às 

eleições – a Fernando Haddad, devido a relação do candidato com o ex-presidente Lula, que 

foi candidato até agosto de 2018, e General Mourão, após Bolsonaro sofrer um atentado a 

faca durante a corrida eleitoral.  

 

https://www.instagram.com/p/BVM_eHiFDMD/
https://www.instagram.com/p/BV4j8DTF0S4/
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Figura 25: Charge O país dos vices. Fonte 

<https://www.instagram.com/p/BnwqcerFo8h/> Acesso em 20/01/2020. Autor: 

Renato Machado. 

 

O chargista também aborda a corrupção como um dos assuntos principais de suas 

peças (N=12), embora traga muitos exemplos da relação entre os Três Poderes (N=12). 

Novamente, temos um chargista que não aborda casos sobre a família Temer, sobre seu 

intelecto e que também não explora casos da política internacional do governo Temer.  

Os chargistas Jaguar, Adão, Alexandra Moraes e Caco Galhardo apresentam os 

menores números de peças analisadas neste esforço de pesquisa (N=11, N=9, N=6 e N=5 

respectivamente). Ainda assim, são igualmente listados na Tabela 7, para melhor 

compreensão de quais foram os fatores mais explorados em cada um de seus trabalhos.  

Dessa forma, é possível observar que esses chargistas não se atém ao governo Temer, 

visto que entre todos  a variável de conteúdos não relacionados se apresenta em primeiro ou 

segundo lugar. Esses autores surgem com maior incidência no fim do período de mandato de 

Temer e, em seu esforço de trabalho, é possível perceber que o foco está mais destinado às 

Eleições de 2018. 

A partir da separação das variáveis que mais surgem por chargista, é possível perceber 

que, no caso das charges, os temas mais cotidianos (que marcam, por exemplo, a variável de 

grandes eventos) ganham mais espaço. As charges de um veículo de comunicação de massa, 

encabeçam as pautas do dia e circulam por “assuntos menores” dentro da cronologia de 

eventos do governo sem deixar, obviamente, os grandes marcos de lado. Por outro lado, os 

assuntos que exploram a idade de Michel Temer e sua relação com a família não apresentam 

tanta incidência, o que me leva a crer que charges, quando pautadas por um veículo de 

comunicação, procuram elementos de humor que são mais caricatos e menos pessoais. O fato 

de que a maioria dos chargistas não explora a idade de Michel Temer e sua relação com a 

família é muito significativo para a construção de representações. Charges parecem 

https://www.instagram.com/p/BnwqcerFo8h/
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apresentar uma preocupação maior na ênfase de críticas à figura pública de Temer, mas 

evitam o humor que se dirige à figura privada. Os memes, por sua vez, não se furtam de 

construir humor em torno de questões de natureza privada. 

Na sequência, observei como charges utilizam o humor, a partir das teorias elencadas 

no capítulo 2 desta dissertação. A Tabela 8 apresenta a relação de cada tipo de conteúdo com 

as três principais teorias do humor.  

 

Tabela 8: Teorias do humor nas charges 

 

Charge 

Humor – Superioridade 144 (42,8%) 

Humor – Incongruência 122 (36,3%) 

Humor – Alívio 25 (7,4%) 

Dúvida ou ambiguidade 45 (13,3%) 

Fonte: Elaboração própria. 

  

 As charges apresentam enquadramentos menos ofensivos, mas a forma como o humor 

se apresenta é semelhante a da Tabela 5 desta dissertação, que elenca o humor nos memes. O 

humor de superioridade é mais presente (N=144), seguida do humor incongruente (N=122) e 

com menos casos que explorem o humor de alívio (N=25). Uma hipótese construída durante 

a análise é de charges apresentam elementos visuais mais relacionado à teoria do alívio pois, 

assim como o cartum, permitem uma quebra de espectativa no fim da experiência de leitura. 

Aqui, os exemplos que utilizam o humor de superioridade estão mais relacionados às ações 

de Temer, apresentando o ator em isolamento ou como uma pessoa de poucos aliados. No 

caso do humor incongruente, os exemplos exploram como Temer submete o governo à ações 

questionáveis, como a Intervenção Militar do Rio de Janeiro. Por fim, o humor de alívio 

apresenta exemplos em que o próprio Temer brinca com sua impopularidade. 

 

5.3 Análise de enquadramentos dos memes e charges de Michel Temer 

 

Para responder as minhas Q2 e Q3 – que charges e memes têm elementos que se 

relacionam com eventos históricos do momento de circulação –, busquei relacionar os 

eventos listados nos Anexos II e III desta dissertação aos conteúdos previamente marcados a 

partir da variável de enquadramento Grandes eventos do governo. A comparação do 

conteúdo filtrado, com os eventos que mais circularam na opinião pública, por meio de 
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charges e memes, permitiu identificar quais eventos mais geraram circulação em cada 

formato, como exemplificado na linha do tempo dos eventos com mais memes e charges 

abaixo, produzida a partir dos dados da Tabela 9. 
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Figura 26: Linha do Tempo – maiores eventos charges e memes de Temer.  

Fonte: Autora. < https://www.lucidchart.com/> 

 

Tabela 9: Eventos mais reproduzidos em charges e memes de Temer 

Ano Evento Charge Meme 

2015 Carta do Temer - 34 

2016 Golpe 12 71 

2016 Caso Friboi e fotos na churrascaria 2 9 

2016 Bela, recatada e do lar - 6 

2017 Delação premiada JBS 3 26 

2018 Carnaval 2018 2 9 

2018 Eleições 2018  75 28 

2019 Prisão Temer - 88 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A Tabela 9 nos mostra que há um certo silenciamento de chargistas sobre questões 

relacionadas a gênero, aliado a isso, há a percepção de que a maioria dos chargistas 

analisados são homens. Assuntos como o caso Bela, Recatada e do Lar, por exemplo, não 

surgem nas charges. A denúncia sobre o golpe também é mais clara nos memes do que nas 

charges. Escândalos como a delação premiada do caso JBS não ganham tanto foco nos 

jornais como nos memes, embora ainda tenham presença. As Eleições são um assunto mais 

tratado em charges do que memes. Os casos da família de memes Fica Temer, são inseridos 

dentro do período das Eleições 2018, por conta da ascendência dessa família, a partir do 

resultado do primeiro turno eleitoral. 

A linha do tempo de eventos mais reproduzidos em charges e memes de Temer, 

responde parte da H3. De fato, memes e charges se relacionam a eventos da política do 

período em que circulam. Entretanto, as representações escolhidas para protagonizar cada um 

dos formatos é diferente. Nos memes, assuntos mais polêmicos são compartilhados com mais 

facilidade, enquanto nas charges há a preocupação do veículo de comunicação em se ausentar 

de determinados escândalos, como o caso de vazamento da carta de Temer para Dilma. 

Para realizar a análise de conteúdos e de enquadramentos de ambos os formatos,  

houve a necessidade de se armar de bagagem sobre o contexto de diversas peças. O trabalho 

de construção da linha do tempo de eventos circulados em charges e memes ocorreu de forma 

orgânica, com a evolução da pesquisa sobre os exemplos e referências durante a análise.  

https://www.lucidchart.com/
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A premissa deste trabalho é que memes e charges contribuem para a reiteração da 

imagem pública, constituída das representações de um ator político. Dessa forma, em minha 

Q1, me perguntei que enquadramentos são acionados pelos memes e charges de Temer. Para 

tentar responder esta questão, procurei unir os principais assuntos circulados em memes e  

charges em categorias mais amplas, que procuraram se adequar a ambos os formatos do 

corpus de pesquisa. 

Aqui, foram considerados os doze (N=12) temas mais abordados em memes e charges 

do governo Temer. A partir da Tabela 10, podemos observar quais enquadramentos foram 

mais explorados em cada meme analisado. 

 

Tabela 10: Enquadramentos acionados pelos memes de internet sobre Michel Temer 

Enquadramentos N % 

Vice Decorativo 23 5,2 

Golpista 57 13,0 

Morto-vivo 54 12,3 

Inapto  16 3,6 

Ultrapassado 10 2,2 

Misógino 23 5,2 

Conservador 5 1,1 

Herói salvador da pátria 25 5,7 

Persona non grata 90 20,5 

Polarização Política 10 2,2 

Estratagema Político 90 20,5 

Outros 34 7,7 

Total 437  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nos memes a variável estratagema político (N=90) tem maior quantidade de 

exemplos, mas divide seu protagonismo com os memes que apresentam Temer como persona 

non grata (N=90). Diferentemente do que ocorre com as charges, os memes que fazem alusão 
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à representação de Temer como golpista são muito mais frequentes (N=57). Esse resultado 

aponta para o caráter mais claramente ideológico e partidário assumido pelos memes. 

Outras categorias que surgem com maior frequência nos memes são morto-vivo 

(N=54) e herói salvador (N=25), a última apresentando maior grau de incidência no fim do 

governo, após hashtag #FicaTemer surgir nos trending topics do Twitter, como resposta ao 

resultado das eleições de 2018. As categorias vice decorativo (N=23) e misógino (N=23) 

também se apresentam em uma parcela maior de exemplos de memes, entre os memes que 

expressam questões concernentes a desigualdades de gênero, Dilma Rousseff é 

frequentemente retratatada como uma figura ignorante em memes de viés mais reacionário. 

Temer aparece ainda representado como um senhor idoso em memes que apelam 

satiricamente à diferença de idade em relação a Marcela Temer, sugerindo, em uma 

interpretação sexista, um casamento de interesse. 

 

Tabela 11: Enquadramentos acionados pelas charges sobre Michel Temer na Folha de S. 

Paulo 

Enquadramentos N % 

Vice Decorativo 3 0,8 

Golpista 18 5,3 

Morto-vivo 7 2,1 

Inapto 24 7,1 

Ultrapassado 8 2,3 

Misógino 1 0,2 

Conservador 19 5,6 

Herói salvador da pátria 5 1,4 

Persona non grata 29 8,6 

Polarização Política 62 18,4 

Estratagema Político 129 38,3 

Outros 32 9,5 

Total 336  

Fonte: Elaboração própria. 
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No caso das charges, os enquadramentos de Temer como misógino (N=1), vice 

decorativo (N=3) ou salvador da pátria (N=5) são bem pouco acionados pelas charges da 

Folha, sobretudo em comparação com os resultados apresentados entre os memes de internet. 

O que se nota é que o jornal tem certa dificuldade de repercutir assuntos que ganham 

impulsionamento a partir da conversação online. Paralelamente, a Folha de S. Paulo 

tampouco repercute a imagem de Temer como misógino. 

O enquadramento de Temer como um político envolvido em estratagemas políticos é 

a principal representação mobilizada pelos chargistas (N=129). O quadro referencial 

provavelmente tem relação clara com o entorno noticioso, de forma que a cobertura 

jornalística influencia diretamente na produção de sentido e na construção da imagem pública 

do político a partir das charges. O enquadramento que retrata Temer como um dos 

protagonistas da polarização política crescente no país desde 2014 compõe uma amostra 

significativa do corpus (N=62). 

A categoria golpista (N=18) retrata a figura de Temer como alguém que articulou para 

derrubar sua antecessora ou alguém que sofre críticas pela tentativa de alpinismo político. 

Temer também é recorrentemente representado como um vampiro ou um personagem 

sombrio equivalente, situações que caracterizam a categoria descrita neste trabalho como 

"morto-vivo" (N=7). De forma semelhante, ainda que pouco acionada, a representação de 

Temer como "ultrapassado" apresenta o político que procura estar sempre nas cercanias do 

poder. 

O que esta comparação demonstra é que os enquadramentos de charges e memes 

exploram, até certo ponto, os mesmos aspectos do personagem público. Ainda assim, há 

questões que os memes se permitem explorar que não são tão reincidentes nas charges, seja 

por constrangimentos editoriais ou por estarem mais diretamente associados a uma relação de 

autoria. O efeito desta discrepância sobre a imagem pública de Temer reflete também um 

duplo imaginário, em que o político, embora questionado quanto aos assuntos públicos, tem 

sua imagem privada salvaguardada pelos media. Os memes, por outro lado, tendem a 

politizar também as questões privadas e transformam em sátira facetas que nem sempre são 

ou podem ser tratadas pela etiqueta dos meios de massa. 

O resultado da minha H2 também se confirma, já que a proximidade nos resultados 

dos enquadramentos mais encontrados em memes e charges mostra que ambos compartilham 

características nos enquadramentos que criam sobre a figura de Michel Temer. A partir da 
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análise de conteúdo de ambos os formatos, é possível identificar que, apesar de retratarem 

assuntos em comum, o humor utilizado nos memes é mais ofensivo, no sentido de que 

utilizam a sátira para incidir sobre questões privadas, enquanto charges são, nesse sentido, 

menos apelativas em relação à família de Temer, por exemplo. 

Por muitas vezes, as charges utilizaram elementos pertencentes ao universo do 

receptor para ajudar na compreensão do conteúdo. Nos memes, a falta de contexto a respeito 

de um pequeno elemento visual ou referência textual, infere na análise dos fatos ali 

compartilhados ou anula a total compreensão do receptor. Dessa forma, o trabalho empregado 

nesta dissertação sofreu diversas alterações e passou por minuciosas revisões nas variáveis 

elencadas. Ao longo do processo, procurei identificar quaisquer falhas ou ambiguidades na 

análise e estabelecer as relações de enquadramento com conteúdos em ambos os formatos. 

Apesar de distintos, os memes e charges que foram analisados, estabelecem relações entre os 

gêneros ao se firmar como conteúdos que circulam humor de forma semelhante, com 

paridade constatada na análise. Por fim, ambos constróem enquadramentos de representações 

do ator político, reproduzindo estereótipos, principalmente no entorno das gafes, escândalos e 

corrupções do governo. 
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CAPÍTULO VI 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando voltei meus esforços de pesquisa para os usos de memes e charges em redes sociais 

online, escolhi traçar um caminho que dava continuidade ao amplo aprofundamento que tive, 

durante a graduação, nos estudos de memes. Na minha concepção, as charges eram elementos 

que funcionavam de forma muito similar, compartilhando características e sendo uma das 

linguagens na qual o meme se ancorou para o seu desenvolvimento dentro das mídias 

digitais. 

 Parti portanto da premissa de que ambos, memes e charges, contribuem para a 

reiteração da imagem pública, constituída das representações de um ator político, nas mídias 

digitais. No primeiro capítulo busquei identificar de que forma a imagem surge e como ela se 

firma na política, ao longo das evoluções tecnológicas, tornando-se uma das principais 

estragégias de comunicação política e firmando-se como articuladora da imagem pública de 

um ator. Na sequência, no segundo capítulo, procurei compreender de que formas essa 

imagem pública se utiliza ou se afasta de recursos humorísticos, da brincadeira política e das 

associações da imagem, no humor, como uma forma de produzir conteúdo que é tanto 

satírico, quando ambivalente. 

 No terceiro capítulo, procurei desenvolver os conceitos principais que permeiam a 

compreensão defendida aqui a respeito do papel da charge e dos memes, por meio de uma 

historicização de ambos os conceitos. Em seguida, no quarto capítulo, apresento a 

metodologia implementada nesta pesquisa e de que forma esta escolha de metodologia me 

entregou os resultados dispostos no capítulo cinco. A trajetória dos capítulos desta 

dissertação, buscou responder às questões que permeiam este trabalho: quais são os 

enquadramentos dos memes de Michel Temer e se os mesmos se repetem nas charges; quais 

enquadramentos são acionados pelos memes e pelas charges de Michel Temer e; se charges e 

memes têm elementos que se relacionam com os grandes eventos do seu período de 

circulação. 

 Durante o processo de análise de conteúdo e da análise de enquadramentos aplicada, 

pude perceber que memes e charges compartilham características em comum, entretanto, são 

suas diferenças que se apresentam de forma mais clara. Memes não compartilham do mesmo 

filtro editorial que as charges, dessa forma, o humor que é utilizado em suas peças por vezes 

é ofensivo – característica de produtos satíricos – e reproduzem estereótipos negativos da 

sociedade como o machismo e um certo desrespeito (ou intolerância) com a terceira idade.  
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Ao mesmo tempo, um dos pontos que se mostrou como central em minha análise, é o 

que apresenta que as charges não reproduzem tantos estereótipos, apesar de ser possível 

encontrar alusões a personagens míticos e folclóricos, por exemplo, em poucos casos o 

enquadramento principal da charge é apresentar Temer como um vampiro, mas sim, 

enquadrar a imagem pública já consagrada dele como vampiro em uma piada situacional ou 

caso que tenha mais camadas de discussão e debate. Charges também apresentam elementos 

satíricos, mas não introduzem a sátira com tanta autonomia como os memes. Nas charges, a 

sátira se apresenta como elemento que não ofende, por exemplo, de forma misógina ou 

preconceituosa.  

 Dentre os principais enquadramentos em memes e charges que circulam a respeito de 

Michel Temer, durante o seu período de mandato, estão seu enquadramento como ex-vice 

presidente; os escândalos de corrupção do governo (como o caso JBS e a Lava Jato); os 

enquadramentos do mesmo como personagem mítico, sendo o vampiro o papel mais 

explorado para Temer; a impopularidade do seu governo; pedidos de Fora Temer; e, ao fim 

de seu mandato, o enquadramento que sugeria sua permanência no poder, encabeçado pela 

hashtag #FicaTemer. 

 Memes e charges utilizam o período histórico de sua circulação como base dos 

assuntos tratados, embora ambos os casos também apresentem exemplos que são atemporais 

e podem reproduzir seu sentido ao longo de diferentes eventos. De fato, o principal agravante 

para um meme ou charge ser bem sucedido pode ser identificado na ambivalência destas 

peças, que criticam ao mesmo tempo que fazem rir, só atingem aqueles que estão 

devidamente inseridos em seu contextos e armados das referências necessárias para 

compreender a ampla intertextualidade, característica marcante de ambos.  

Ambas as linguagens são investidas de referências ao entretenimento e à cultura pop, 

como parte integrante da discussão pública. Como conteúdos representacionais, charges e 

memes contribuem para a constituição a imagem pública de atores políticos, mas obedecem a 

regimes de circunscrições e constrangimentos distintos, e, portanto, causam impactos 

diferentes não apenas sobre suas audiências mas também sobre o principal sujeito dessa 

imagem, aquele que zela pela sua própria reputação como ator político. 

É importante frisar que, com o crescimento dos memes diante das mídias digitais, a 

charge não perde seu público cativo. Charges e memes não procuram roubar espaço um do 

outro, os gêneros permanecem sendo distintos, apesar de apresentar relações no uso do 

humor, nos enquadramentos explorados e, até mesmo, em algumas representações do ator 

político. A análise de conteúdo também emprega certas limitações. Concentrei todo o meu 
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esforço empírico na análise desses memes e charges, mas com os dados levantados para este 

esforço de pesquisa, não há condições de fazer qualquer tipo de inferência a partir da 

circulação das imagens analisadas.  Podendo haver um desdobramento futuro de pesquisa que 

se volte para estes esforços. Por fim, memes e charges exigem códigos de leitura diferentes, 

já que nos memes a presença de referências intertextuais à séries e programas televisivos, 

celebridades, músicas e, até mesmo, com outros memes, é constante. 

 Concluo esta pesquisa, identificando que ambos os gêneros são capazes de estabelecer 

uma comunicação com a opinião pública que, paralela aos escândalos e assuntos que 

circulam na mídia, são capazes de ilustrar os eventos empregando humor e elementos do 

cotidiano. Quando um ator político é enquadrado em um meme ou charge, ele é resumido à 

uma representação da sua imagem, que pode utilizar diferentes elementos intertextuais para 

reforçar estereótipos ou para ilustrar um evento. Humor e política se relacionam a partir da 

ambivalência que um conteúdo pode ter ao ilustrar um acontecimento.  

No caso de Michel Temer, as representações encontradas ilustram um período de 

mudança na estrutura política e econômica brasileira. Não à toa, os casos de corrupção e de 

eventos do governo são os que mais surgem neste momento. O período de ascenção de Temer 

ao poder, desde o movimento Fora Dilma, em 2013, é marcado por escândalos de corrupção 

e, desse cenário, surgem grandes pólos de produção de conteúdo que alteram o cenário da 

política durante as Eleições de 2018, como o Movimento Brasil Livre (MBL). O golpe de 

Estado protagonizado por Temer dá espaço para a emergência das novas direitas brasileiras, 

que têm ganhado força a partir da reorganização das classes dominantes e lançado suas raízes 

desde os anos de 1980 (CASIMIRO, 2018; ROCHA, 2018), em uma mudança estrutural e de 

gestão do país. Michel Temer – como o mordomo de filme de terror que Antônio Carlos 

Magalhães já dizia ser –, abre às portas para um novo período de conservadorismo e 

polarização política e é apresentado, durante o seu governo, representando bem este papel. 

Nesse contexto, abordar as diferenças entre memes e charges na construção de 

enquadramentos sobre a imagem pública de um ator político torna-se de vital relevância, já 

que estas são as imagens que são impressas aos usuários diariamente, em suas contas em 

redes sociais online. Ambos os gêneros tiveram um importante papel na construção de 

representações coletivas sobre a figura de Temer e, embora não seja possível estabelecer uma 

relação de causalidade – na forma como as pessoas enxergam Temer a partir dos memes ou 

na forma que os memes representam o que as pessoas enxergam –, é fundamental atentar para 

a forma como os gêneros majoritáriamente de humor representam Temer, pois a partir daí 

podemos reconhecer sua imagem pública. Em grande medida, os memes e charges ecoaram 
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um governo com baixa popularidade, atravessado por escândalos de corrupção, que 

constantemente foi representado como sanguessuga de poder. 
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ANEXO I 

LIVRO DE CÓDIGOS  

 

ENQUADRAMENTOS - CHARGES E MEMES 

 

Este livro de códigos têm como propósito uma análise de enquadramento, tendo por premissa 

que memes e charges contribuem para a reiteração da imagem pública, constituída das 

representações de uma figura política, em redes sociais online. As variáveis aqui elencadas, 

procuram responder portanto se os enquadramentos de memes sobre Michel Temer são os 

mesmos enquadramentos das charges; quais enquadramentos são acionados pelos memes e 

quais são acionados nas charges; se há relação nos memes e charges com os eventos 

históricos ocorridos no momento de sua circulação. O livro de códigos foi desenvolvido junto 

com o grupo de pesquisa coLAB-UFF e têm base em trabalhos já produzidos anteriormente 

pelo grupo. 
 

VARIÁVEIS DE FORMATO 
 

Caso seja identificada relação positiva na primeira variável, o pesquisador deve indicar o 

formato e posicionamento do conteúdo predominante, de acordo com as categorias previstas. 
 

Os casos são avaliados objetivamente por meio das variáveis a seguir (conteúdo objetivo) 
 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

MEME_ Meme: Se o conteúdo apresenta ou faz referência a algum 

meme, bordão ou personagem de meme famoso. Deve ser 

marcado para as peças recolhidas a partir do Google 

Image. 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

CHAR_ Charge: Se o conteúdo é uma charge. Deve ser marcado 

para as peças recolhidas no Instagram d’A Folha de São 

Paulo. 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

 

CHAR_: Charge: Se a peça foi marcada como CHAR_(1), o codificador deve apontar as 

seguintes variáveis abaixo. 
 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

AUT_ Autor: Se a peça foi marcada como CHAR_(1), o 

codificador deve apontar a autoria. A variável 

identifica qual autor responsável pela peça analisada, 

em caso de dúvida, o codificador pode conferir a 

tabela com a lista de charges por link, data e autoria. 

Disponível em <https://bit.ly/34DxGJK>  

(0) Adão Iturrusgarai 

(1) Alberto Benett 

(2) Alexandra Moraes 

(3) Caco Galhardo 

(4) Claudio Mor 

(5) Hubert 

https://bit.ly/34DxGJK
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(6) Jaguar 

(7) Jean Galvão 

(8) João Montanaro 

(9) Laerte 

(10) Renato Machado 

(11) Outros 

 

SER_ Serialidade: Se a peça foi marcada como CHAR_(1), 

o codificador deve apontar se há uma serialidade na 

produção da peça em relação às seguintes, ou se é 

uma peça isolada dos eventos mapeados no ANEXO 

III.. É recomendável que o codificador já tenha 

observado o corpus previamente. 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

 

MEME_: Meme: Se a peça foi marcada como MEME_(1), o codificador deve apontar as 

seguintes variáveis abaixo. 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

ASS_ Assinatura de autoria: Se a peça for marcada como 

MEME_(1), o codificador deve apontar a existência ou não 

de autoria. A variável identifica qual autor responsável pela 

peça analisada, se há legenda, marca d’água ou qualquer 

outro elemento que indique o produtor, ou grupo de 

produção do meme.  

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

FAM_ Família do meme: Se a peça foi marcada como MEME_(1), 

o codificador deve apontar se há relação com uma família de 

memes, ou se é uma peça isolada dos eventos mapeados no 

ANEXO III. É recomendável que o codificador já tenha 

observado o corpus previamente. 

 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

 

VARIÁVEIS DE ENQUADRAMENTO 
 

Uma vez atribuídas as categorias de Chaves de Enquadramento, o codificador deverá 

desdobrar esta taxonomia, atribuindo também a categoria Funções de Enquadramento 

correspondente (ENTMAN, 1993). Em ambos os casos, é possível haver interseções. O 

codificador deve assumir os valores predominantes a seu juízo.  
 

Chaves de Enquadramento: As variáveis abaixo foram assim pensadas para dar conta de 

todo o corpus de pesquisa sobre charges e memes de Michel Temer. A partir da codificação 

das variáveis a seguir, propõe-se a filtragem dos assuntos mais comentados durante a gestão 
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de Temer. 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

FOLC_ Personagem mitológico e/ou folclórico: marcado nos casos 

onde o meme ou charge faz alusão a algum personagem 

mítico ou folclórico como, por exemplo, vampiros ou 

demônios. 

 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

FAM_TEM Família Temer: marcado nos casos onde a família de 

Michel Temer surge. Também foram considerados os casos 

onde os animais domésticos da família são referenciados. 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

SOL_ Solidão do mandato: marcado nos casos onde o conteúdo 

faz alusão a um governo solitário. 

 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

COR_ Corrupção: marcado nos casos onde o conteúdo faz alusão 

ao mandato vigente, incluindo casos onde a acusação se 

refere as instâncias de poder, investigações de esquemas de 

corrupção e/ou a atores específicos. 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

FOR_ Impopularidade do governo: marcado nos casos onde o 

conteúdo faz alusão a um governo que sofre rejeição do 

público eleitor e onde o conteúdo faz alusão ao mandato 

como fruto de um golpe de Estado. Foram considerados 

conteúdos que chamam Temer de golpista, que clamam por 

sua queda, que pedem impeachment ou que falam sobre o 

processo de impeachment de Dilma Rousseff. 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

POP_ Cultura Pop: marcado nos casos onde o conteúdo faz 

referência direta a um produto da cultura pop como, por 

exemplo, capas de singles, celebridades e programas de 

televisão. 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

EVEN_ Grandes Eventos do governo: marcado nos casos onde o 

conteúdo faz referência ou ancora seu sentido em eventos e 

marcos como, por exemplo, o impeachment e as Olimpíadas 

Rio 2016. 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

POD_ Três poderes e Temer: marcado nos casos onde o conteúdo 

faz referência direta ou subjetiva a um membro ou 

instituição dos três poderes e sua relação com o governo de 

Michel Temer.. 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 
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POL_INT_ Política Internacional: marcado nos casos onde o conteúdo 

faz referência a um evento ou caso que envolva a política 

externa e a figura de Michel Temer. Os exemplos desses 

casos destacam a incongruência de Temer como um ator 

relevante na política internacional. 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

NR_ Não relacionado: marcado em todos os casos que não foi 

identificada nenhuma das variáveis anteriores. 

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

Funções de Enquadramento: Essas funções correspondem aos principais enquadramentos 

identificados na análise a partir da codificação das variáveis listadas acima. Os conteúdos 

principais foram dividos nas seis categorias mais abrangentes e não excludentes abaixo. 

VARIÁVEIS DESCRIÇÃO 

EN_DEC Vice decorativo: engloba todos os casos em que Temer é representado como 

um item ou objeto de decoração, fazendo alusão à Carta de Temer para 

Dilma, vazada em 2015. 

EN_GOL Golpista: engloba todos os casos em que Temer é diretamente associado à 

articulação para a deposição de Dilma Rousseff. Foram marcados nesta 

categoria, por exemplo, memes e charges que empregam o bordão “Fora 

Temer” ou utilizam a alcunha de golpista para descrever o ex-presidente. 

Diferente da categoria de estratagema político, a categoria de golpista visa 

observar a incidência do enquadramento que, para oposição de Michel 

Temer, foi foco das críticas ao governo, sendo reconhecido por parte da 

população como ilegítimo. 

EN_MV Morto-vivo: abarca os casos em que Michel Temer é apresentado como um 

vampiro ou um morto-vivo, fazendo alusão não apenas à proximidade do 

poder mas ao fato de que o político tem estado longamente associado a 

cargos de alta proeminência na vida pública do país. 

EN_IN Inapto ou indesejável: reúne os casos em que prevalece o enquadramento da 

gestão de Temer como incompetente, atrapalhada ou desqualificada. 

EN_ULT Ultrapassado ou obsoleto: engloba todos os casos em que Temer é 

enquadrado como um senhor de idade avançada, para reforçar o 

entendimento de que se trata de alguém que não compreende bem os anseios 

da juventude, pertence a uma geração política ultrapassada. 

EN_MIS Misógino: refere-se aos casos em que uma personagem feminina (por 

exemplo, Marcela Temer e Dilma Rousseff) são enquadradas de forma 

misógina. Todas as ocorrências do meme "Bela, Recatada e do Lar" são 

enquadradas nesta categoria. Trata-se, na realidade, da única categoria em 

que se admitiu imagens que não tivessem Michel Temer diretamente como 

seu protagonista. 

EN_CON Conservador: engloba todos os casos em que Temer e/ou sua gestão são 
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retratados como ideologicamente conservadores. 

EN_SAL Herói salvador da pátria: abarca os casos em que Temer é retratado como 

uma figura capaz de salvar o povo brasileiro, em alusão ao receio 

generalizado com o resultado das eleições de 2018, e na iminência do 

processo de transição para o Governo Bolsonaro. 

EN_NON Persona non grata: reúne os casos em que o enquadramento dado a Michel 

Temer remete uma pessoa sem amigos, não bem-vindo, facilmente esquecida 

ou, até mesmo, como não agradável. 

EN_PP Polarização Política: reúne os casos em que o enquadramento do meme ou 

charge volta-se para a crescente polarização política vivida no país, desde o 

impeachment de Dilma Rousseff. 

EN_EP Estratagema Político: abarca todos os casos onde o ator político é 

reconhecidamente um arquiteto de tramas e estratégias que favoreçam a si ou 

ao governo e aliados. 

EN_OUT Outros: abarca todos os casos que não se encaixam em nenhum dos 

enquadramentos acima elencados. 

 

VARIÁVEIS DE CONTEÚDO 
 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 

HUM_ Relação entre humor e política: Se o conteúdo em 

tela evidencia algum tipo de humor específico.  

(1) Superioridade 

(2) Alívio 

(3) Incongruência 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade  
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ANEXO II 

CRONOLOGIA DO GOVERNO TEMER 

 

2015 

02 de dezembro – O presidente da câmara Eduardo Cunha abre o processo de impeachment. 

 

08 de dezembro – Uma chapa alternativa para a comissão especial é aprovada. No mesmo 

dia, o ministro Edson Fachin (STF) suspende o processo. 

 

11 de dezembro – A presidente Dilma Rousseff entra com uma ação contra o Supremo 

Tribunal Federal pedindo a anulação do processo de impeachment. No mesmo dia, o 

Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, entra com uma ação que questiona diversos 

pontos da Lei 1.079/1950, que regula o impedimento por crimes de responsabilidade. 

 

15 de dezembro – A oposição de Dilma defende a legalidade do processo junto ao Supremo. 

 

16 de dezembro – O ministro Fachin julga uma ação que coloca sob suspeita o processo de 

impeachment. 

 

17 de dezembro – O Supremo Tribunal Federal decide por maioria aprovar o processo aberto 

no Senado. Os ministros decidiram anular a eleição da chapa alternativa, destinada a elaborar 

parecer pela continuidade ou não do processo de impeachment. 

 

2016 

 

Primeiro semestre de 2016 – Greve Geral dos Estudantes mobiliza o Brasil em uma 

paralisação. O movimento começou no Paraná e, rapidamente, teve adesão de escolas da rede 

municipal e estadual em todo país. 

 

7 de março – O Supremo mantém a decisão. 

 

16 de março – O Supremo ratifica sua decisão.  

 

30 de março – Os denunciantes prestam depoimento. 



 

118 

 

31 de março – O governo apresenta sua defesa. 

 

6 de abril – O relator da comissão de impeachment, Jovair Arantes, apresenta um parecer 

favorável à denúncia por crime de responsabilidade. 

 

11 de abril – A comissão especial aprova parecer favorável ao impeachment, por 38 a 27. 

 

17 de abril – Os deputador federais aprovam o prosseguimento do processo de impeachment, 

após nove horas de sessão. 

 

19 de abril – O parecer da Câmara dos Deputados autoriza a Casa a prosseguir com o 

processo de cassação presidencial. 

 

22 de abril – É formada a comissão especial analisadora do processo de impeachment no 

Senado. 

 

28 de abril – Os denunciantes prestam depoimento à comissão. 

 

29 de abril – Ministros do governo falam pela defesa de Dilma na comissão. 

 

4 de maio – É dado parecer favorável para abertura do processo no Senado. 

 

6 de maio – É dado parecer favorável ao prosseguimento do processo de impeachment na 

comissão especial do Senado. 

 

9 de maio – O presidente substitudo da Câmada dos Deputados, Waldir Maranhão, anula a 

votação do processo de impeachment do dia 17 de abril. Renan Calheiros não aceita e afirma 

que o processo no Senado vai continuar.  

 

12 de maio – O Senado autoriza a abertura do processo de impeachment e determina o 

afastamento de Dilma Rousseff da presidência, pelo período de até 180 dias. Michel Temer é 

notificado para assumir o cargo interinamente. 
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23 de maio – A Folha de São Paulo43 divulga gravações telefônicas envolvendo o ministro do 

planejamento, Romero Jucá, com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Na 

conversa Jucá sugere que uma mudança no governo de Dilma poderia paralisar a Operação 

Lava Jato. Ainda segundo Jucá, colocar Michel Temer no poder poderia ser a solução 

política, numa manobra que deveria construir um grande pacto nacional “com Supremo, com 

tudo”. Jucá teve que deixar o ministério após a forte repercussão negativa na imprensa. 

 

5 de agosto – Durante a abertuda das Olimpíadas do Rio, o presidente interino é vaiado pela 

plateia do estádio, ao declarar a abertura dos jogos44. 

 

25 de agosto – Começa a etapa final de julgamento do processo de impeachment. 

 

29 de agosto – Dilma se defende no Senado Federal e classifica o processo como golpe de 

estado. 

 

31 de agosto – Dilma tem o mandato cassado em votação no Senado. Michel Temer assume o 

cargo de forma definitiva. 

 

20 de setembro – Discurso de Michel Temer na ONU. Temer afirma em seu discurso que o 

processo de impeachment ocorreu dentro da legalidade brasileira e que o Brasil possui um 

compromisso com a democracia. 

 

16 de outubro – Michel Temer participa da Cúpula do BRICS, na Índia. 

 

10 de dezembro – O nome de Michel Temer é citado 43 vezes no acordo de delação premiada 

de Cláudio Melo Filho, ex-vice presidente de Relações Institucionais da Odebrecht45. 

 

2017 

 

                                                
43 Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774018-em-dialogos-gravados-juca-fala-em-pacto-
para-deter-avanco-da-lava-jato.shtml> Acesso em 27/11/2019. 
44 Fonte <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/temer-e-vaiado-durante-

abertura-da-olimpiada-no-rio.html> Acesso em 27/11/2019. 
45 Fonte <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1840250-nome-de-temer-e-citado-43-vezes-em-

delacao-de-executivo-da-odebrecht.shtml> Acesso em 27/11/2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774018-em-dialogos-gravados-juca-fala-em-pacto-para-deter-avanco-da-lava-jato.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1774018-em-dialogos-gravados-juca-fala-em-pacto-para-deter-avanco-da-lava-jato.shtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/temer-e-vaiado-durante-abertura-da-olimpiada-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/08/temer-e-vaiado-durante-abertura-da-olimpiada-no-rio.html
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1840250-nome-de-temer-e-citado-43-vezes-em-delacao-de-executivo-da-odebrecht.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1840250-nome-de-temer-e-citado-43-vezes-em-delacao-de-executivo-da-odebrecht.shtml
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1º de março – Família Temer desiste de morar no Palácio da Alvorada e se muda para o 

Palácio do Jaburu46. 

 

17 de abril – Michel Temer é citado em grampo de conversa etlefônica da Operação Carne 

Fraca47.  

 

19 de maio – As delações de Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, são liberadas à impresa 

pelo Supremo Tribunal Federal. Na delação, Joesley Batista alega ter recebido pagamento de 

milhões em propina e caixa 2, além da compra do silêncio do deputado cassaco Eduardo 

Cunha (PMDB-RJ)48. 

 

24 de maio – Acontece a maior manifestação contra o governo em Brasília, intitulado Ocupa 

Brasília. Manifestantes e o choque entraram em confronto. O protesto foi marcado pela 

presença da Força Nacional, por homens do Exército e da Marinha49. 

 

26 de junho – O procurador Geral da República, Rodrigo Janot, apresenta a primeira 

denúncia formal contra Temer, por crime de corrupção passiva. 

 

02 de agosto – Câmara derruba a primeira denúncia contra Temer, por corrupção passiva50. 

 

24 de novembro – O governo oferece uma proposta alternativa, com uma regra de transição 

da Previdência Social. 

 

14 de setembro – Janot denuncia Temer ao STF. A acusação é de obstrução de Justiça e 

participação em organização criminosa que envolve aliados emedebistas51. 

 

                                                
46 Fonte <https://g1.globo.com/politica/noticia/familia-temer-desiste-do-alvorada-e-decide-voltar-para-o-

palacio-do-jaburu.ghtml> Acesso em 27/11/2019. 
47 Fonte <https://www.cartacapital.com.br/politica/temer-e-citado-em-grampo-da-operacao-carne-fraca/> 

Acesso em 27/11/2019. 
48 Fonte <https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/delacao-da-jbs-saiba-ponto-a-ponto-o-que-foi-

dito-sobre-michel-temer.ghtml> Acesso em 27/11/2019. 
49 Fonte <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/24/politica/1495647517_447186.html> Acesso em 

27/11/2019. 
50 Fonte <https://g1.globo.com/politica/noticia/votacao-denuncia-temer-camara.ghtml> Acesso em 27/11/2019. 
51 Fonte <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/14/politica/1505409607_914172.html> Acesso em 

27/11/2019. 

https://g1.globo.com/politica/noticia/familia-temer-desiste-do-alvorada-e-decide-voltar-para-o-palacio-do-jaburu.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/familia-temer-desiste-do-alvorada-e-decide-voltar-para-o-palacio-do-jaburu.ghtml
https://www.cartacapital.com.br/politica/temer-e-citado-em-grampo-da-operacao-carne-fraca/
https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/delacao-da-jbs-saiba-ponto-a-ponto-o-que-foi-dito-sobre-michel-temer.ghtml
https://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/delacao-da-jbs-saiba-ponto-a-ponto-o-que-foi-dito-sobre-michel-temer.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/05/24/politica/1495647517_447186.html
https://g1.globo.com/politica/noticia/votacao-denuncia-temer-camara.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/14/politica/1505409607_914172.html
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25 de outubro – Câmara derruba segunda denúncia contra Michel Temer e ministros. 

Enquanto isso, Temer passa mal em Brasília e é internado no Hospital do Exército52.  

 

22 de dezembro – O governo apresenta uma proposta de reforma trabalhista. 

 

2018 

 

16 de fevereiro – Michel Temer assina decreto que autoriza a intervenção federal na 

segurança pública do Rio de Janeiro. As Forças Armadas assimem a responsabilidade do 

comando das Polícias Civil e Militar53. 

 

21 de maio – Os caminhoneiros mobilizam uma greve nacional em um evento que parou o 

país. A greve causou crise no abastecimento de cidades do Brasil inteiro. A motivação da 

paralisação foi a alta do ólo diesel de 56,5% na refinaria54. 

 

22 de maio – Michel Temer desiste de concorrer à Presidência do Brasil e anuncia Meirelles 

como candidato do PMDB55. 

 

10 de junho – Segundo o Datafolha, 82% dos brasileiros consideram a gestão de Temer como 

ruim ou péssima. O que torma o emedebista o presidente mais impopular desde a 

redemocratização do país, batendo seu próprio recorde anterior de 70%56. 

 

6 de setembro – Grava vídeos para o seu Twitter onde ataca os candidatos à presidência 

Fernando Haddad (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB). Ao primeiro, pediu que lesse a 

constituição, para o segundo, pediu que falasse a verdade. 

 

                                                
52 Fonte <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,camara-derruba-segunda-denuncia-contra-michel-temer-

e-ministros,70002060600> Acesso em 27/11/2019. 
53 Fonte <https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-assina-decreto-de-intervencao-federal-na-seguranca-do-

rio-de-janeiro.ghtml> Acesso em 27/11/2019. 
54 Fonte <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,perguntas-e-respostas-sobre-a-greve-dos-
caminhoneiros,70002319904> Acesso em 27/11/2019. 
55 Fonte <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/05/temer-desiste-de-candidatura-e-anuncia-meirelles-pelo-

mdb.shtml> Acesso em 27/11/2019. 
56 Fonte <https://exame.abril.com.br/brasil/com-82-de-rejeicao-temer-se-torna-presidente-mais-impopular-da-

historia/> Acesso em 27/11/2019. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,camara-derruba-segunda-denuncia-contra-michel-temer-e-ministros,70002060600
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,camara-derruba-segunda-denuncia-contra-michel-temer-e-ministros,70002060600
https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-assina-decreto-de-intervencao-federal-na-seguranca-do-rio-de-janeiro.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-assina-decreto-de-intervencao-federal-na-seguranca-do-rio-de-janeiro.ghtml
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,perguntas-e-respostas-sobre-a-greve-dos-caminhoneiros,70002319904
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,perguntas-e-respostas-sobre-a-greve-dos-caminhoneiros,70002319904
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/05/temer-desiste-de-candidatura-e-anuncia-meirelles-pelo-mdb.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/05/temer-desiste-de-candidatura-e-anuncia-meirelles-pelo-mdb.shtml
https://exame.abril.com.br/brasil/com-82-de-rejeicao-temer-se-torna-presidente-mais-impopular-da-historia/
https://exame.abril.com.br/brasil/com-82-de-rejeicao-temer-se-torna-presidente-mais-impopular-da-historia/
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7 de outubro – Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) vão para o segundo turno das 

eleições com 46,03% e 29,28% dos votos, respectivamente. 

 

17 de outubro – A Polícia Federal indicia Michel Temer e mais dez pessoas (entre elas, sua 

filha, Maristela Temer) em um relatório de 800 páginas, que traz detalhes sobre um esquema 

de corrupção de mais de 20 anos57. 

 

28 de outubro – Jair Bolsonaro é eleito presidente do Brasil com 55,13% dos votos. 

 

8 de dezembro – É aprovada a intervenção federal no estato de Roraima, devido à paraisação 

de agentes de segurança.  

 

19 de dezembro – Michel Temer recebe a terceira denúncia de seu mandato, por corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro58. 

 

2019 

 

21 de março – Michel Temer é preso na Operação Lava Jato. 

 

25 de março – Michel Temer é solto após decisão do desembargador Antonio Ivan Athié, do 

Trinabunal Regional Federal da 2ª Região. 

 

9 de maio – Michel Temer volta a ser preso de forma preventiva. Temer se entregou à 

Superintendência da Polícia Federal, em São Paulo. 

 

15 de maio – Michel Temer é solto beneficiado por decisão do Supremo Tribunal Federal, 

que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares. 

 

 

 

 

                                                
57 Fonte <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/10/17/relatorio-final-do-inquerito-dos-portos-traz-

detalhes-sobre-esquema-de-corrupcao-no-porto-de-santos.ghtml> Acesso em 28/11/2019. 
58 Fonte <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/20/politica/1545263463_035190.html> Acesso em 

28/11/2019. 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/10/17/relatorio-final-do-inquerito-dos-portos-traz-detalhes-sobre-esquema-de-corrupcao-no-porto-de-santos.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/10/17/relatorio-final-do-inquerito-dos-portos-traz-detalhes-sobre-esquema-de-corrupcao-no-porto-de-santos.ghtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/12/20/politica/1545263463_035190.html
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ANEXO III 

CRONOLOGIA DE EVENTOS – CHARGES E MEMES 

 

2015 

 

07 de dezembro – Carta do Temer: Em carta enviada à presidente Dilma Rousseff, o vice-

presidente demonstra seu descontentamento com a chefe do Executivo. A correspondência 

supostamente vazada, chamou atenção pelo caráter “pessoal e intrasferível” do conteúdo. O 

emedebista reclamava da situação política do país, da falta de atenção do Partido dos 

Traballhadores aos seus aliados políticos e da sua anulação política no governo59. 

 

07 de dezembro – Vice Decorativo: Um dos trechos mais famosos da carta, foi o título que o 

político se dá de “Vice decorativo”, que rapidamente foi repropriado pelos usuários de redes 

sociais online. 

 

2016 

 

19 de março – Carne de Papelão e Fotos Satânicas na churrascaria: Com a deflagração da 

Operação Carne Fraca, ficou comprovado que os grandes conglomerados da indústria 

alimentícia brasileira utiliza a corrupção para burlar leis e ignorar regras, em prol da 

maximização do lucro. As maiores empresas do ramo (marcas como Seara, Friboi, Sadia e 

Perdigão) foram acusadas de adulterar a carne vendida no mercado interno e externo. Um 

escândalo que inclui a comercialização de carne estragada, mudança da validade, maquiagem 

no aspecto do produto e até mesmo a presença de resíduos como papelão. Numa tentativa de 

amenizar o escândalo, Temer é visto em uma churrascaria com líderes estrageiros, mas as 

fotos em nada favorecem o evento, dado um expecto macabro a situação. 

 

19 de abril – Bela Recatada e do Lar: Os adjetivos “Bela, recatada e do lar” foram escolhidos 

para estampar a capa da revista Veja, para caracterizar Marcela Temer. O texto esbanjava 

elogios à esposa de Michel Temer descrevendo-a como uma mulher discreta, boa dona de 

casa e que utilizava vestidos na altura do joelho, em suma: a esposa perfeita60. 

 

                                                
59 Fonte <http://www.museudememes.com.br/sermons/cartadotemer/> Acesso em 28/11/2019. 
60 Fonte <http://www.museudememes.com.br/sermons/bela-recatada-e-do-lar/> Acesso em 28/11/2019. 

http://www.museudememes.com.br/sermons/cartadotemer/
http://www.museudememes.com.br/sermons/bela-recatada-e-do-lar/
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20 de abril – Michel Temer Poeta: O consultor de projetos, Gabriel Gianordoli, publica o site 

temerpoeta.com, no qual são gerados aleatoriamente poemas que parodiam os versos de 

Temer, de seu livro Anônima Intimidade, lançado em janeiro de 201361. 

 

10, 11 e 12 de maio – Vomitaço: A ação surgiu espontaneamente entre os usuários de redes 

sociais online e tomou de assalto a página do PMDB no Facebook. Milhares de pessoas se 

manifestaram publicando como comentários aos posts da fanpage o emiton de sticker 

estampando sua reação de nojo. O vomitaço acumulou mais de meio milhao de comentários 

concentrados em 30 posts, numa espécie de flash mob virtual62. 

 

16 de maio – Identidade Visual do governo: O governo apresenta o seu logo e slogan, as 

criações do marketeiro Elsinho Mouco foram escolhidas por Michelzinho, filho de Temer, e 

amplamente criticadas63. 

 

21 de junho – Muitos votaram porque eu era vice: Michel Temer, em uma entrevista ao 

jornalista Roberto D’Ávilla, do canal Globo News, afirma que uma das postagens do seu 

Twitter que alcançou grade repercussão foi” Muitos votaram porque eu era candidato a vice”. 

No texto, Temer refere-se a vitória de Dilma Rousseff, nas eleições de 201464. 

 

Setembro – #ForaTemer: Ocupações e manifestações tomam o Brasil, para protestar contra o 

Governo de Michel Temer e pedir novas eleições presidenciais. Dentre os bordões mais 

famosos, o de maior repercussão foi o Fora Temer, que ganhou variações como #ForaTemer 

(dentro de redes sociais online), “Primeiramente Fora Temer” (utilizado em início de 

discursos) e “Nada a Temer” um homônimo que brinca com o sobrenome de Temer e o verbo 

temer. 

 

11 de setembro – Foto Oficial da Presidência: Foi divulgado o trabalho do fotográfo Orlando 

Brito e do publicitário Elsinho Mouco. O retrato que buscava transparecer serenidade, 

                                                
61 Fonte <http://www.museudememes.com.br/sermons/michel-temer-poeta/> Acesso em 28/11/2019. 
62 Fonte <http://www.museudememes.com.br/memes-engajamento-politico-e-acao-coletiva-vomitaco-1/> 
Acesso em 28/11/2019. 
63 Fonte < https://exame.abril.com.br/marketing/governo-temer-lanca-logo-e-slogan-e-a-internet-nao-perdoa/> 

Acesso em 28/11/2019. 
64 Fonte <http://www.museudememes.com.br/sermons/muitos-votaram-porque-eu-era-o-candidato-a-vice/> 

Acesso 28/11/2019. 

http://www.museudememes.com.br/sermons/michel-temer-poeta/
http://www.museudememes.com.br/memes-engajamento-politico-e-acao-coletiva-vomitaco-1/
https://exame.abril.com.br/marketing/governo-temer-lanca-logo-e-slogan-e-a-internet-nao-perdoa/
http://www.museudememes.com.br/sermons/muitos-votaram-porque-eu-era-o-candidato-a-vice/
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equilíbrio e confiança foi questionado devido a montagem que demonstra falhas visíveis de 

edição65.  

 

27 de dezembro – Sorvete Häagen-Dazs: No fim do ano de 2016, o governo fecha um ano de 

controvérsias com o vazamento de uma lista de compras para o avião presidencial, em um 

valor de R$ 1.748 milhões. Entre os muitos itens, chamou a atenção um pedido de 120 potes 

de Nutella e 500 unidades de sorvete Häagen-Dazs, marcas famosas por seus preços 

elevados66. 

 

2017 

 

18 de maio – Áudios Vazados, o Caso JBS: O áudio entre Michel Temer e Joesley Batista, 

divulgado pelo STF, mostra Temer comprando o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. 

 

19 de maio – Não Renunciarei: No dia seguinte, Michel Temer faz um discurso a respeito do 

vazamento das informações e fica marcado pela afimação de não-renúncia. 

 

22 de maio – Temer veta memes: Michel Temer veta uso de fotos suas em memes de internet. 

Na sequência, o Partido dos Trabalhadores libera o seu banco de imagens no Flickr, com 404 

fotos autorizadas para a produção de conteúdo. 

 

2018 

 

11 de fevereiro – Desfile da Paraíso do Tuiutí: No Rio de Janeiro, a escola de samba Paraíso 

do Tuiuti traz uma representação de Michel Temer vestido de vampiro, como destaque de um 

dos seus carros alegóricos. Além disso, também há uma ala de manifestantes fantoches, que 

vestem camisa da seleção brasileira de futebol. 

 

07 de outubro –  #FicaTemer: A hashtag se tornou um dos assuntos mais comentados no 

Twitter, logo aós a apuração do 1º turno das eleições presidenciais. Internautas passaram a 

pedir pela permanência do presidente de forma irônica e, no Facebook, deixaram mais de 100 

                                                
65 Fonte <http://www.museudememes.com.br/sermons/foto-presidencial-oficial-de-temer/> Acesso em 

28/11/2019. 
66 Fonte <http://www.museudememes.com.br/sermons/michel-temer-e-haagen-dazs/> Acesso em 28/11/2019. 

http://www.museudememes.com.br/sermons/foto-presidencial-oficial-de-temer/
http://www.museudememes.com.br/sermons/michel-temer-e-haagen-dazs/
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mil comentários na foto de perfil do presidente, com elegios como “Vampirinho lindo” e 

“Você roubava meus direitos de um jeito diferente”67. 

 

2019 

 

21 de março – Prisão de Michel Temer e repercussão com Marcela Temer: Após a prisão de 

Michel Temer, sua esposa passa a ser motivo de piada em redes sociais online. A maioria dos 

comentários circulam a respeito da sua mudança de status civil e reduzem o processo judicial 

de Temer à um caso onde Marcela se beneficia e “se livra” de um casamento com alguém 

bem mais velho. 

                                                
67 Fonte <http://www.museudememes.com.br/sermons/ficatemer/> Acesso em 29/11/2019. 

http://www.museudememes.com.br/sermons/ficatemer/
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