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RESUMO 

 

O meme é definido por Shifman (2014) como um texto, considerado em conjunto temático 

e/ou formal, com espalhamento desenfreado e sucessivas replicações, de forte engajamento 

popular, ganhando novas versões e com significado alterado, reapropriado. Partindo dessas 

características, neste trabalho, o meme, tomado como gênero hipertextual sintético, de caráter 

verbo-visual, configuração simples e linguagem acessível será analisado com o objetivo de 

identificação dos recursos discursivos que propiciam a participação popular em seu processo 

elaborativo. Acredita-se que mecanismos que instauram o riso e/ou a crítica, por exemplo, 

bastante frequentes nos textos desse gênero, pautados em representações sociais, identidades 

discursivas e valores partilhados pelos grupos, permitem não só a fácil apropriação 

enunciativa, como também a replicabilidade próprias do meme. Essa é a tese a ser defendida, 

através de uma pesquisa qualitativa, cujos fundamentos se assentam em extensa revisão 

bibliográfica fundamentada, do ponto de vista teórico-metodológico, em um estudo 

interdisciplinar, com destaque para Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, de 

Patrick Charaudeau. Comparecem, também, estudos discursivos ligados aos conceitos de 

representações sociais, imaginários sociodiscursivos, ethos e efeitos patêmicos, entre outros. 

O corpus compõe-se de peças da coletânea de memes de ação popular denominada Desafio do 

Balde de Gelo, postada em plataformas digitais (Facebook, Instagram e Youtube), cuja 

escolha se deu por ser a campanha na internet com maior engajamento até hoje registrado, 

além de os canais em que circularam se tratarem de plataformas abertas acessíveis a todos que 

desejarem. 

Palavras-chave: Semiolinguística. Meme. Efeitos de sentido. Participação popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The meme is defined by Shifman (2014) as a text, considered together thematic and / or 

formal, with unrestrained spreading and successive replications, with strong popular 

engagement, gaining new versions and with altered meaning, reappropriated. Based on these 

characteristics, in this work, the meme, taken as a synthetic hypertextual genre, of a verbal-

visual character, simple configuration and accessible language will be analyzed in order to 

identify the discursive resources that provide popular participation in its elaborative process. 

It is believed that mechanisms that establish laughter and criticism, for example, quite 

frequent in texts of this kind, based on social representations, discursive identities and values 

shared by groups, allow not only the easy enunciative appropriation, but also the replicability 

proper to meme. This is the thesis to be defended, through a qualitative research, whose 

foundations are based on an extensive bibliographic review based, from the theoretical and 

methodological point of view, in an interdisciplinary study, with emphasis on the 

Semiolinguistic Theory of Discourse Analysis, by Patrick Charaudeau. Also present are 

discursive studies linked to the concepts of social representations, sociodiscursive imagery, 

ethos and pathological effects, among others. The corpus consists of pieces from the popular 

action meme collection called the Ice Bucket Challenge, posted on digital platforms 

(Facebook, Instagram and Youtube), the choice of which was made as the most engaged 

internet campaign to date, in addition to the channels on which they circulated are open 

platforms accessible to anyone who wishes. 

Keywords: Semiolinguistics. Meme. Sense Effects. Popular participation. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A contemporaneidade desafia os sujeitos com uma profusão de novas tecnologias 

comunicativas e, consequentemente, de novos gêneros discursivos
1
 que, modelados com 

maior ou menor intensidade por outros já disseminados socialmente, agitam as redes de 

socialização, acrescentando maneiras criativas de dizer e de agir sobre o outro. Assim, dentre 

outros gêneros discursivos emergentes, surge o meme, não só com características formais 

altamente maleáveis, mas, sobretudo, com uma abertura enunciativa pouco vista antes, 

possibilitando a apropriação e a ressignificação sem limites, por sujeitos quase sempre 

anônimos, mas livres para expressão de ideias, agora lançadas ao vento do ciberespaço.  

Como gênero discursivo ainda emergente no ambiente virtual, poucos são os estudos 

já consolidados a respeito do meme. Embora sempre presente nos congressos da área de 

Linguagem e em alguns artigos já publicados, esse gênero, dada sua especificidade 

constitutiva e sua fácil adesão como instrumento de comunicação, gera muitos pontos de 

análise e de crítica.  

A escolha por essa coletânea foi motivada pelo fato de a mesma ter sido gerada a partir 

da maior campanha já realizada em meios digitais até o presente momento. Além disso, a 

coleção oferece elementos bastante significativos em relação aos sujeitos do ato 

comunicativo, à própria cenografia em que ocorreram as postagens, ao ethos dos 

enunciadores, ao engajamento desenfreado dos enunciatários, às diferentes visadas 

discursivas, bem como, aos deslizamentos como forma de os enunciadores tentarem 

transgredir o texto-fonte.  

Como opção investigativa, este trabalho, então, parte da hipótese de que os 

mecanismos que instauram o riso e/ou a crítica, bastante frequentes no meme, geralmente 

pautados em representações sociais, identidades discursivas e em valores partilhados pelos 

grupos, permitem não só sua fácil apropriação enunciativa, como também a replicabilidade e a 

ressignificação, próprias do gênero, favorecendo, inclusive, a participação popular nas redes 

de socialização. Como texto, o meme só existe quando relacionado à série à qual pertence. O 

reconhecimento do conjunto de memes é um dado bastante relevante para sua leitura e 

interpretação. 

 Dessa maneira, partimos da concepção de Shifman (2014, p. 177), uma das principais 

referências sobre o gênero, que conceituou meme como um texto considerado em conjunto 

                                                 
1
A diversidade dos pontos de vista mostra a complexidade da questão dos gêneros, incluindo as denominações, já que 

alguns falam de gêneros do discurso, outros de gêneros de textos, outros ainda de tipos de textos, cf. Dicionário de 

Análise do Discurso, de Charaudeau e Maingueneau. Neste trabalho os termos serão tomados de forma equivalente. 
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temático e/ou formal, com espalhamento desenfreado e sucessivas replicações, de forte 

engajamento
2
 popular, ganhando novas versões e com significado alterado, reapropriado. 

Além dessas características, acrescentam-se outras, como, por exemplo, o fato de o meme ser 

um gênero hipertextual sintético, de caráter verbo-visual, com configuração simples e 

linguagem acessível. Como se fosse um novo modo da charge, ele mantém seu caráter crítico 

e divertido, associando linguagens e recursos semióticos variados, mas apresenta a vantagem 

de uma autoria anônima e mutável, já que, em suas muitas réplicas, cada sujeito que toma a 

palavra insere um dado novo na textualização.  

A relevância de estudos sobre o meme parece decorrer dos variados processos 

criativos que o conformam, oriundos de sistemas complexos em permanente transformação e 

marcadamente situados para a construção de sentido na leitura e na interpretação de novas 

semioses, normalmente ancoradas no texto-fonte com quem constrói a intertextualidade. 

Portanto, buscamos discutir sobre o fenômeno memético, cuja configuração se dá 

fundamentalmente por meio de sobreposições imagéticas e textuais, difundidas na internet por 

meio de redes sociais, blogs e chats. Além disso, salientamos a importância do trabalho para o 

desenvolvimento da compreensão leitora crítica dos interactantes, uma vez que o meme 

parece ser mais um gênero discursivo capaz de dar visibilidade às feridas sociais, a sinalizar 

uma poderosa ferramenta de adesão de um número maior de pessoas nos atos de comunicação 

onde é utilizado.  

Uma evidência da importância do meme como fenômeno que despertou o interesse de 

pesquisadores foi a criação do Museu de Memes, um projeto
3
 da Universidade Federal 

Fluminense e que, dentre outras atividades, apresenta um museu virtual, cujo acervo serve de 

referência para pesquisadores interessados na investigação sobre o universo dos memes, do 

humor e das práticas de construção de identidades e representações em comunidades virtuais. 

Um exemplo bem atual de como a internet e, mais particularmente, o meme têm 

possibilitado novas formas de comunicação e de linguagem, é o da página História no Paint, 

criada em 2016, que conta com 1,3 milhão de seguidores, somando Facebook, Twiter e 

Instagram, e se tornou referência para professores e para pesquisadores sobre comunicação e 

educação.  No site, o leitor pode, por exemplo, encontrar explicações para a relação entre o 

milagre econômico e a inflação, durante a ditadura no Brasil, tudo através de meme. O criador 

                                                 
2
 Ato ou efeito de engajar, de participar colaborando com alguma coisa (Fonte: 

https://www.dicio.com.br/engajamento/). 
3
 O projeto é considerado o primeiro museu de memes do Brasil e foi criado pelo professor universitário Viktor 

Chagas, da Universidade Federal Fluminense – UFF.
 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_Fluminense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_virtual
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da página, Leandro Marin, acredita que apesar da linguagem mais simples, é possível 

expandir o conteúdo, despertando o interesse sobre os mais diversos temas. Ele ainda 

acrescenta que o meme, além de ser uma ferramenta de conexão entre os sujeitos, funciona 

como uma potência instigadora, conforme declarou em entrevista concedida ao site da Rede 

Brasil. Apresentamos a seguir um exemplo de um meme postado na página a que nos 

referimos, por meio do qual podemos observar as estratégias utilizadas verbo-visualmente 

para facilitar, instigar e potencializar a participação massiva e popular.  
 

Fig. 1 – Meme - História no Paint

 

Fonte: https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2020/08/historia-no-paint-memes-aprendizado/. Acesso em: 

14 set. 2020. 

O período nomeado Milagre econômico brasileiro foi marcado pelo crescimento 

econômico elevado nessa área durante a ditadura militar brasileira, entre 1969 e 1973. Foi 

também conhecido como anos de chumbo. Segundo fontes históricas, nesse período de 

desenvolvimento do país, a taxa de crescimento do PIB saltou de 9,8% a.a. em 1968 para 14% 

a.a em 1973, e a inflação passou de 19,46% em 1968, para 15,6%, no mesmo ano.  Durante o 

período instaurou-se um pensamento ufanista de Brasil potência, que se evidenciou com a 

conquista da terceira Copa do Mundo em 1970, no México, quando se criou o mote: Brasil, 

ame-o ou deixe-o. Nesse mesmo período, a alta nas bolsas de valores brasileiras iniciada ao 

final da década de 1960, resultou em um clima de euforia generalizada – incentivado por 

canções como Pra frente Brasil. No entanto, houve no país o aumento da concentração de 

renda e da desigualdade social.  

https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2020/08/historia-no-paint-memes-aprendizado/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ditadura_militar_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anos_de_chumbo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ufanismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1960
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra_frente_Brasil_(can%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o_de_renda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o_de_renda
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Como é possível observar, o meme, em sua verbo-visualidade, aborda temas ligados à 

história do Brasil a partir de uma fotocomposição. Tudo isso com um toque de humor, de 

graça, estimulando o risível. Com isso, ao captar o enunciatário, acaba por favorecer o 

atingimento das visadas discursivas, sobretudo em contextos sociais ligados à cultura popular. 

Essas e outras características do meme nos levaram a tomá-lo como gênero hipertextual 

sintético, de caráter verbo-visual, configuração simples e linguagem acessível, sendo 

analisado com o objetivo de identificação dos recursos discursivos que propiciam e/ou 

potencializam, em seu processo elaborativo, a participação popular. Adotamos, em relação à 

definição e categorização do gênero estudado, predominantemente, os trabalhos de Shifman 

(2014) e de Chagas (2016). Dessa pesquisadora israelense cunhamos, também, a definição de 

meme, nesses termos:  
 

Um grupo de unidades digitais que compartilham características de conteúdo, forma 

e/posição (...). Essas unidades são criadas com a participação de cada um (...). Essas 

unidades circulam, são imitadas e transformadas via internet, por muitos usuários. 

Os memes de internet são expressões criativas multiparticipantes através das quais 

identidades políticas e culturais são comunicadas e negociadas. (SHIFMAN, 2014, 

p. 177) 
 

Portanto, compreendemos meme como uma unidade criada e transformada por 

diferentes usuários de internet, os quais compartilham semelhanças entre si.  Em outro 

trecho dessa mesma obra citada, a pesquisadora ainda acrescenta: 
 

Porque os memes constituem esferas compartilhadas de conhecimento cultural, eles 

nos permitem entender ideias complexas com uma frase curta ou imagem. Por isso, 

em vez de dizerem “Eu tive um encontro ruim e me sinto miserável e sozinho”, você 

pode simplesmente colar um personagem do “Forever Alone”
4
. Esse fluxo de 

símbolos compartilhados levou a evolução dos memes a uma camada secundária da 

linguagem, frequentemente complementando e às vezes até substituindo usos 

padronizados. (SHIFMAN, 2014, p. 173) 
 

Compreendemos o meme em circulação na internet como um gênero discursivo capaz 

de proporcionar aos sujeitos uma experiência significativa, por meio da qual eles podem criar 

e/ou sustentar identidades individuais e coletivas, através de ideologias sociais e culturais 

compartilhadas. Temos interesse pelo meme nomeado de ação popular, conforme 

categorização de Chagas (2016), particularmente construído a partir de temáticas complexas. 

Quanto à metodologia de pesquisa, desenvolvemos uma investigação de cunho 

qualitativo, cujos fundamentos se assentam em extensa revisão bibliográfica, fundamentada, 

do ponto de vista teórico-metodológico, a partir de um estudo interdisciplinar, com destaque 

para Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, de Patrick Charaudeau. Além desse 

                                                 
4
 Forever Alone é um personagem cômico que surgiu no site Tumblr em 2009 e que se espalhou pela internet. Esse 

personagem retrata a solidão e a desilusão com a vida, atraindo a atenção dos internautas e se transformando num 

fenômeno nas redes sociais. Outros personagens semelhantes são o Rage, que retrata a raiva, e o Fuck Yea, que retrata 

outras situações extremas. 
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pressuposto teórico, compareceram, também, estudos discursivos ligados aos conceitos de 

representações sociais, imaginários sociodiscursivos, ethos, entre outros. 

O corpus compõe-se de sete peças da coletânea de memes de ação popular 

denominada “Desafio do Balde de Gelo”, postada em plataformas digitais (Facebook, 

Instagram e Youtube), cuja escolha se deu por ser a campanha na internet com maior 

engajamento até hoje registrado
5
, além de os canais em que circularam se tratarem de espaços 

abertos e acessíveis a todos que desejarem. Essa coletânea faz parte de uma campanha da ALS 

Association, ONG norte-americana cujo objetivo foi angariar recursos para tratamento, 

pesquisa e conscientização pública sobre a esclerose lateral amiotrófica (ELA
6
), uma doença 

que compromete o sistema nervoso e é atualmente um dos males mais temidos na medicina, 

causando paralisia motora progressiva e irreversível. Com a adesão das principais 

celebridades do mundo do esporte, da TV e da música, o evento tomou conta das redes 

sociais. 

Nosso objetivo geral neste trabalho é analisar, em um conjunto específico de memes 

(“Desafio do balde de gelo”), como os mecanismos que instauram o riso e/ou a crítica e 

permitem não só a fácil apropriação enunciativa, como também a replicabilidade e a 

ressignificação, próprias desse gênero textual emergente, favorecem a participação popular. 

Os objetivos específicos, por sua vez, consistem em: 1) Analisar os recursos discursivos de 

cada meme do conjunto, a fim de verificar como ocorrem a replicação e a ressignificação; 2) 

Verificar em que grau o riso e/ou a crítica constituem cada meme; 3) Demonstrar como ocorre 

a participação popular nos memes em tela. 

No capítulo destinado à análise, identificamos e discutimos as estratégias mobilizadas 

na proporção em que elas aparecem, sem uma sistematização marcada por separações prévias. 

Portanto, a cada meme analisado, notamos uma variação das estratégias e dos sistemas de 

conhecimentos discutidos. Quanto às estratégias, destacamos a referenciação e a 

intertextualidade, temas abordados em seção própria e recorrentes na Linguística Textual. 

Isso se deve, em primeiro lugar, ao fato de o processamento referencial ser cognitivamente 

motivado, ou seja, os interlocutores escolhem formas de atuar sobre o texto por meio de 

inúmeros conhecimentos (enciclopédicos, de crenças, etc.). A intertextualidade é uma 

segunda e não menos relevante característica do meme, especialmente se considerarmos o fato 

                                                 
5
 O desafio do balde de gelo mobilizou mais de 28 milhões de usuários do Facebook, segundo a rede social. O número 

foi coletado entre 1º de junho e 17 de agosto de 2014 e inclui postagens, comentários e curtidas. Também foram 

registrados mais de 2,4 milhões de vídeos compartilhados no Facebook nesse período.  
6
 Trata-se de uma doença grave que compromete o sistema nervoso e é atualmente um dos males mais temidos pela 

medicina, causando paralisia motora progressiva e irreversível. 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/facebook/
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de ele pertencer predominantemente a uma coletânea, conforme acentuou Shifman (2014). 

Esse diálogo com outros textos subjacentes aparece em diversas postagens, seja dentro da 

própria coletânea, ou fora, em outros textos relacionados. Assim, dentro da situação concreta 

de comunicação em que o meme é produzido, os sujeitos (produtor e leitor) atuam em 

cumplicidade. Ou seja, o produtor tem a intenção de captar o leitor por meio, quase sempre, 

do efeito de humor e/ou da crítica e o leitor corresponde aceitando e procurando construir 

sentido para o texto, através do preenchimento de lacunas, realizando inferências. Isso 

implica, em muitos casos, uma mobilização de estratégias e de conhecimentos. 

O meme se inscreve entre aqueles gêneros discursivos denominados multimodais. E 

por multimodalidade compreende-se o grande movimento nos últimos anos com a abertura à 

pluralidade de usos de linguagem. Além dele, posts, chats, tweets, gifs e outros sinalizam o 

avanço crescente das tecnologias digitais de comunicação e de informação, conferindo às 

mais diversas práticas sociais, novas configurações linguísticas que lançam mão de 

multissemioses.  Essas mudanças significativas trouxeram à tona um novo tipo de texto: o 

multimodal, aquele cujo significado se realiza por mais de um código semiótico (texto escrito, 

imagem estática, vídeo, áudio, etc.). 

Segundo Rojo (2017), essa diversidade tem provocado mudanças significativas nas 

maneiras de ler, de produzir e de fazer circular textos nas sociedades. A autora acentuou que 

 

Hoje dispomos de novas tecnologias e ferramentas de ‘leitura escrita’, que, 

convocando novos letramentos, configuram os enunciados/textos em sua 

multissemiose. São modos de significar e configurações que se valem das 

possibilidades hipertextuais, multimidiáticas e hipermidiáticas do texto eletrônico e 

que trazem novas funções para o ato de leitura: já não basta mais a leitura do texto 

verbal escrito – é preciso colocá-lo em relação com um conjunto de signos e de 

outras modalidades de linguagem (imagem estática, imagem em movimento, som, 

fala) que o cercam, ou intercalam ou impregnam. (ROJO, 2017, p. 1) 
 

Um dos aspectos relevantes nos textos multimodais é a grande utilização de imagens 

para a comunicação. O texto em que predomina um único modo semiótico (a escrita, por 

exemplo) muitas vezes não atende às novas necessidades da sociedade, que pede maior 

quantidade de informação em frases de tamanho reduzido. Assim, o apelo visual deixa de ser 

exclusivo do discurso publicitário, por exemplo. Segundo a mesma autora, os textos que 

envolvem as modalidades verbal e visual podem ser lidos de várias maneiras, configurando o 

que chamam de leitura não linear. Essa modalidade de leitura demanda papel mais ativo do 

leitor, deixando a seu critério iniciar a leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo ou 

linha por linha. A leitura pode ser circular, diagonal ou em espiral. Dessa forma, quem realiza 

a relação entre as semioses, ou seja, a conexão entre o verbal e o imagético, é o leitor. Daí a 

importância de uma formação leitora ligada a uma educação visual da informação e de uma 
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necessária mudança nos paradigmas de ensino de língua portuguesa, ainda 

predominantemente voltado para a modalidade verbal. 

 Sobre humor, especificamente, recorremos a Travaglia (1989) que definiu os 

objetivos de humor como: riso pelo riso, liberação, crítica social e denúncia, assim como a 

Charaudeau (2006), para quem o ato de humor deve ser visto como uma mise en scène 

triádica, caracterizada pela atuação de três sujeitos: o locutor, o destinatário e o alvo. Vale 

ressaltar, todavia, que esse número inicial de sujeitos não é rígido, uma vez que pode se 

desdobrar em outras instâncias. O locutor é o sujeito que, em dada situação de comunicação, 

produz o ato. Nessa fase, são levadas em conta as coerções e a forma de enunciação. As 

primeiras dizem respeito à autorização que o sujeito tem para produzir tal ato, ou seja, se ele 

está legitimado. A segunda define se o locutor pode contar uma história engraçada, trazendo 

para a cena personagens-enunciadores que desempenham papeis sociais relevantes para que o 

ato de humor seja bem sucedido. 

O destinatário, por sua vez, postula o autor, é o sujeito chamado a participar do ato e 

desempenha dois papéis importantes: de cúmplice ou de vítima. No papel de cúmplice, parece 

dispensar ao locutor sua conivência. Ou seja, “é chamado a partilhar da visão de mundo 

proposta pelo enunciador” (CHARAUDEAU, 2006, p. 23). Nesse enquadre, o sujeito 

destinatário é transformado numa espécie de testemunha do ato de comunicação do locutor. 

Por outro lado, no papel de vítima, o sujeito é concebido simultaneamente como destinatário e 

alvo, podendo assumir duas posições: 1) aceitar rir de si mesmo; ou 2) fazer “ouvidos de 

mercador”. Nesse caso, sua réplica, se ocorrer, terá, segundo o autor, um caráter semelhante à 

agressão sofrida. 

Outro ponto abordado por Charaudeau (2006, p. 35) se refere aos efeitos possíveis do 

ato de humor como resultantes de mise en cause, ou seja, uma espécie de questionamento de 

uma visão de mundo, buscando conivências, por ele classificadas em: lúdica, crítica, cínica 

ou de derrisão. Neste trabalho, lançamos um olhar específico para as duas primeiras 

conivências, e, por esse motivo, permanecemos restritos às definições delas. A lúdica é 

assemelhada a uma brincadeira em si mesma, livre de qualquer espírito crítico, ou seja, 

procura gerar um olhar sobre as incoerências do mundo e sobre as normas de julgamento 

social, sem que ela suponha qualquer compromisso moral. O autor aproxima-a de um prazer 

na gratuidade, na fantasia, e afirma ser esse tipo de ato de humor muito recorrente nas 

publicidades. A conivência crítica propõe ao destinatário uma denúncia do falso semblante de 

virtude que esconde valores negativos. Ela é cercada de polêmica e procura gerar um ataque à 
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ordem estabelecida, como forma de denúncia aos falsos valores. Comumente carregada de 

agressividade é construída de forma hostil e é recorrente nos debates políticos. 

Em seção própria, discorremos sobre humor e seus efeitos, agora, no entanto, 

queremos ressaltar que este trabalho se filia aos estudos de cunho qualitativo, e as abordagens 

assim definidas apontam que seu objeto refere-se ao mundo dos significados, motivos, 

aspirações, atitudes, crenças e valores, assim como se expressa pela linguagem comum e na 

vida cotidiana. Esse é o pensamento de Minayo e Sanches (1993, p. 245) que consideram a 

fala cotidiana como material primordial da pesquisa qualitativa. Isso pode estar associado a 

relações afetivas, técnicas, discursos intelectuais, burocráticos, políticos, etc. Esse postulado, 

inclusive, nos serviu de ratificação para a escolha que fizemos. 

Temos a destacar, ainda, que enquanto hipóteses de pesquisa, analisamos as seguintes 

questões: 1) os mecanismos que instauram o riso e/ou a crítica, bastante frequentes nos textos 

meméticos, geralmente pautados em representações sociais, identidades discursivas ou em 

valores partilhados pelos grupos, permitem não só a fácil apropriação enunciativa, como 

também a replicabilidade, própria do meme; 2) a replicabilidade e a ressignificação, por sua 

vez, potencializam a participação popular em meios digitais, sobretudo no tratamento de 

questões de natureza complexa. 

A distribuição estrutural deste trabalho foi feita a partir das considerações iniciais que 

constam no primeiro capítulo. Em seguida, produzimos uma revisão teórica necessária à nossa 

análise, o que originou o capítulo 2. Nele, apresentamos um histórico sobre o gênero 

discursivo estudado, seguido de conceituação e de tipologias fundadas nos principais teóricos. 

Ainda no capítulo 2, abordamos os efeitos de humor, de uso reiterado nos memes. Na 

sequência, no capítulo 3, discorremos a respeito da participação popular, com destaque para 

os conceitos de cultura popular e de cibercultura, assim como, de redes de sociabilidade e de 

protagonismo digital. Já no capítulo 4, tecemos reflexões acerca do meme, numa perspectiva 

semiolinguística. Nessa etapa, nosso interesse maior se voltou aos efeitos de sentido desse 

gênero emergente, assim como ao seu alinhamento a temas próprios da Linguística Textual, 

também tratados no mesmo capítulo. Dada à natureza estrutural do meme, não podíamos 

deixar de abordar aspectos ligados à verbo-visualidade, bem como tópicos ligados às 

representações sociais, o que fizemos no capítulo 5. O capítulo 6, por sua vez, foi destinado a 

descrever e aplicar a metodologia que norteou a pesquisa, seguida da análise do corpus 

delimitado. Assim, após as considerações finais, encerramos este trabalho com a enumeração 

de extensa referência bibliográfica utilizada durante toda a pesquisa acadêmica. 

2 MEME: HISTÓRICO, CONCEITUAÇÃO, TIPOLOGIAS E EFEITOS DE HUMOR 
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Nesse capítulo, iremos apresentar um breve histórico acerca do meme, a partir dos 

primeiros trabalhos científicos desenvolvidos sobre o tema, destacando algumas acepções 

conceituais a ele atribuídas por alguns autores, bem como as tipologias, sistematizações ou 

taxonomias construídas para explicar esse gênero linguístico-discursivo. 

Também iremos discorrer a respeito dos efeitos de humor de uso reiterado nos memes 

em circulação na internet. Entendemos que essa é uma de suas características fundamentais e 

praticamente indissociável, presente tanto na parcela verbal, quanto na imagética. 

 

2.1 Definição 

 

O meme pode ser definido a partir de concepções variadas. Neste trabalho, 

observamos exemplos extraídos e em circulação na internet, contexto esse em que eles são 

concebidos como um termo popular para descrever a rápida consolidação e disseminação de 

uma ideia particular, cuja apresentação pode ocorrer na forma de texto escrito, imagem, 

movimento de linguagem, ou, ainda, no formato de outro material cultural. 

Achamos oportuno destacar que esse gênero emergente, apesar de antigo quanto às 

culturas humanas, apenas recentemente foi nomeado e teorizado, a partir de trabalhos de 

pesquisadores em letramento e de autores com pesquisas numa vertente sociocultural. 

Nosso interesse, então, está voltado para o meme em circulação na internet, tomando-o 

como um fenômeno cultural e uma nova prática de letramento. Também estamos por 

considerar, mais estritamente, como os efeitos de riso e/ou de crítica, recorrentes nele, podem 

impulsionar a replicabilidadade e a ressignificação, estimulando a participação popular. Nesse 

sentido, partimos de uma breve diferenciação entre as concepções teóricas sobre meme na 

memética e as apropriações populares dadas ao termo, como uma palavra para descrever um 

fenômeno particular “infeccioso”. Nessa perspectiva, ele é tido como padrão contagioso de 

“informação cultural”, transmitida de mente a mente e responsável por moldar e gerar 

mentalidades e formas significantes de comportamento e ação em um grupo social.  

O trabalho mais antigo e até hoje referência em praticamente todas as pesquisas da 

área foi produzido pelo biólogo Richard Dawkins, em sua obra intitulada O Gene Egoísta, de 

1979. Nesse trabalho, o autor definiu os genes como unidades autorreplicantes e portadoras de 

um complexo de informações genéticas responsáveis pela evolução da vida. Assim como os 

replicadores biológicos, Dawkins apontou a possibilidade de existência de outros replicadores 

mais recentes. Nessa perspectiva, o pesquisador deu destaque ao que chamou replicador 
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cultural, o qual nomeou a partir da palavra mimeme, raiz grega do verbete “imitação”. Na 

tentativa de aproximar o novo termo à “memória” e ao “gene”, Dawkins cunhou a palavra 

“meme”, com pronúncia próxima de “gene”. Assim, o meme passou a ser visto como 

organismo vivo que parasita os cérebros em que habita, transformando-os em seus veículos 

para sua propagação, assim como um vírus faz com uma célula hospedeira. Os computadores 

onde o meme vive seriam os cérebros humanos, afirmou o etólogo britânico (DAWKINS, 

1979, p. 197). Esse pesquisador também assinalou que, assim como os genes, o meme pode 

ter sua capacidade de sobrevivência medida pela longevidade, fidelidade e fecundidade de 

suas cópias, com destaque para a última, pois, para ele, o meme não é um replicador de alta 

fidelidade, haja vista sua transmissão ocorrer em meio a constantes mudanças e misturas.  

Na verdade, o meme é considerado um tema controverso e ainda bastante disputado. 

Pesquisadores, a exemplo do comunicólogo norte-americano Henry Jenkis, acreditam haver 

um novo modelo de comunicação suscitado pelos aparatos técnicos digitais, pois, para eles, os 

indivíduos não estão mais limitados ao consumo passivo de informações distribuídas por 

grandes centros difusores. O autor denominou um novo modelo de mídia espalhável 

spreadable media, onde se ressalta a atividade dos agentes humanos e se valoriza a 

reapropriação e a ressignificação do objeto midiático por parte desses agentes. Isso permite a 

utilização desse objeto em novos contextos dando força à mensagem original. Em oposição a 

esse modelo, Jenkis (2009, p. 33) reconheceu a existência de outro modelo midiático que 

prima pela pureza e centralização do controle sobre a distribuição da mensagem inicial, a 

mídia “grudenta” que ele denominou sticky media. 

O autor deu destaque a alguns elementos que proporcionaram o desenvolvimento 

dessa nova cultura espalhável o que, consequentemente, tem facilitado à criação e a difusão 

de meme. Um deles, e talvez o principal, é a cultura participativa, marcada por não se 

restringir à escolha entre opções predeterminadas, mas que toma para si a produção de sua 

própria mídia. Outro elemento também importante se refere às redes sociais on-line que 

reúnem pessoas e interesses e permitem a difusão de mensagens.  O pesquisador também 

aponta cinco características que possibilitam a difusão da mídia espalhável: humor absurdo ou 

paródia, a proposição de enigmas, a dependência de nossa participação, a presença de temas 

da comunidade e nostalgia. 

Nota-se no meme em circulação na internet a recorrência dessas características a que 

Jenkis se referiu. A maior parte delas é construída a partir de intertextualidade parodística. 

Além disso, também é frequente o uso de temas complexos com forte repercussão na 
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sociedade, algumas vezes em tom nostálgico ou enigmático, como podemos observar no 

exemplo a seguir. 

 

Fig. 2 – Meme de Glória Pires durante comentários da premiação do Oscar 

 
Fonte: https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.ileel.ufu.br%2Fgpea%2Fcena%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2018%2F07%2FANAIS-CENA-V-TEXTO-COMPLETO. Acesso em: mar. 2018. 
 

 

Esse meme foi produzido por ocasião da participação da atriz Glória Pires como 

comentarista da premiação do Oscar do ano de 2016. A participação dela rendeu-lhe muitas 

críticas fundadas no silêncio ou na superficialidade de seus comentários. A paródia aqui foi 

produzida a partir da retomada de um texto anterior em que a atriz aparece contemplativa, 

associando-o à outra imagem, esta do ator, também da Rede Globo, Rodrigo Sant’Anna 

interpretando uma de suas personagens mais populares e caricaturais, Valéria, cujas 

características apontam para uma pessoa de baixa escolarização. Portanto, parece sugerir que 

até uma pessoa nesse contexto sociocultural conseguiria responder as perguntas que a 

atriz-comentarista não soube. 

Outros autores também produziram trabalhos sobre meme. Entre eles, a comunicóloga 

Limor Shifman que, por sua vez, definiu o gênero como folclore pós-moderno, em razão de 

carregar em si estruturas sociais e culturais. Para ela, o meme ocorre em nível micro, mas 

influencia em nível macro, pois molda as consciências e as práticas sociais. O mimetismo é a 

sua estratégia reprodutiva. Em seus estudos, no entanto, Shifman problematiza a definição de 

Dawkins que o definiu como uma unidade de transmissão cultural ou uma unidade de 

imitação. 

Os trabalhos dessa pesquisadora propõem possibilidades de entendimento para o 

meme em três vias: a mentalista, a comportamentalista e uma terceira, a inclusiva. A 

mentalista compreende o meme não apenas como ideias, mas sim complexos de ideias que se 
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expressam através de textos, imagens, artefatos, ritos, etc. A comportamentalista, em 

oposição, vê o meme como artefatos e comportamentos.  A via inclusiva é aquela que, 

segundo Shifman, sinaliza a aceitação do meme tanto como ideias quanto como práticas que 

possam ser reproduzidas pela imitação. A definição da autora (2014, p. 39) baseia-se em dois 

princípios: a) unidades de difusão que incorporam diversas dimensões e podem ser imitadas; 

b) grupos de unidades de conteúdo com características comuns. 

Quanto ao meme em circulação na internet, a pesquisadora o definiu como: 

  
a) um grupo de itens digitais compartilhando características comuns de conteúdo, 

forma e\ou posição, os quais foram criados com ciência uns dos outros e b) um 

grupo de itens digitais que foram circulados e imitados, e\ou são transformados 

através da internet por muitos usuários. (SHIFMAN, 2014, p. 41) 

Essa última definição de Shifman em relação ao meme é central nesta pesquisa. Isso 

porque temos compreendido que mesmo as pessoas não muito adaptadas aos avanços 

tecnológicos tem-se impressionado com a repercussão desenfreada que esse novo gênero 

emergente vem alcançando nos últimos anos. Pode-se dizer que ele faz parte de um fenômeno 

hipertextual sintético, em geral composto de parcelas verbal e imagética, instigante em sua 

natureza pragmática, o qual parece ter “caído na graça” dos brasileiros que, diga-se de 

passagem, estão entre os maiores produtores de meme do mundo.  

Como já nos referimos anteriormente, a obra da pesquisadora israelense Limor 

Shifman (2014) é um de nossos principais referenciais teóricos sobre meme. A autora, em seu 

livro Memes in Digital Culture, destacou a facilidade de manipulação digital e divulgação de 

conteúdos através dele, sejam textos, sons ou imagens. Ela sinalizou que o meme permite que 

qualquer ideia possa ser rapidamente produzida ou alterada. Além disso, operacionalmente, 

não se exige profundos conhecimentos de quem o produz. Assim, em princípio, qualquer 

pessoa que saiba basicamente editar imagens digitais pode, potencialmente, se apropriar de 

uma ideia, modificá-la e compartilhá-la. 

Shifman considerou que um meme é sempre um conjunto (ou um acervo) de 

conteúdos que, além de se espalhar, ganha versões e tem o seu significado alterado, 

reapropriado. Esse novo gênero midiático diferencia-se do viral, pois este compreende uma 

unidade cultural propagada na web, enquanto o meme é sempre carregado de sentidos e de 

referências. Além disso, com o advento da internet, esses conteúdos se transformaram e 

ganharam visibilidade de forma muito mais intensa. Um viral, por exemplo, é caracterizado 

por replicações desenfreadas sem ressignificações. Já o meme é reconhecido exatamente por 

meio dessas novas semioses atribuídas a cada replicação. Como exemplo, podemos tomar o 
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lyric video da cantora norte-americana Katy Perry da música “Swish Swish” com a cantora 

brasileira Gretchen como protagonista. Ele representa um viral em um primeiro momento, por 

estar promovendo um single (único), mas, conforme as pessoas vão criando suas próprias 

versões em cima do original, ele se torna um meme. 

 Ainda tomando como base as noções de Shifman (2014), consideramos o fato de 

talvez essa característica - velocidade aliada ao alcance - ser um dos fatores importantes a 

tornar o meme um fenômeno cultural e social. A autora justificou dizendo que isso acontece 

porque ele não está restrito à ligação entre as pessoas. Corroborando essa ideia, 

Martino (2015) diz haver uma relação entre o nível micro do compartilhamento individual e o 

nível macro do alcance social que torna o meme particularmente importante para se entender 

a cultura contemporânea. Então, nesse viés discursivo, podemos compreender o meme como 

responsável pela transmissão de grupos de ideias, enquanto as redes sociais atuam como 

meios de expansão dessas ideias com muita velocidade. No entanto, ainda que o alcance 

massivo seja um aspecto importante, o ponto fundamental quando estudamos o gênero, parece 

estar mais relacionado à criação de conteúdos pelos usuários, conforme acentua Martino:  

 
Para sua sobrevivência, os memes dependem de sua reiterada e constante 

apropriação, transformação e redistribuição pelas pessoas. Se isso não ocorre, eles 

estão fadados ao desaparecimento, como ocorre no processo de seleção natural. 

(MARTINO, 2015, p. 127) 

O mesmo autor, em sua pesquisa, classificou toda a cultura digital, com suas cópias, 

transformações e compartilhamentos de informação, como parte de um processo que ele 

denominou “hipermemético”. Essa característica, todavia, não se refere apenas à sua potência, 

mas também à sua disseminação digital em várias plataformas, em termos próximos ao que 

chamamos na teoria textual de “hipertexto”. A esse respeito temos a acrescentar que um 

ambiente hipertextual pressupõe a promoção de uma leitura multidirecional. No entanto, 

Scolari (2004, p. 207) ressalta que esse tipo não é sinônimo de leitura caótica, pois a estrutura 

das páginas digitais deve predispor uma série de dispositivos que orientem a leitura e 

hierarquizem os conteúdos. 

Isso nos parece recorrente no meme. Ou seja, um ou mais dispositivos que orientam a 

compreensão e a interpretação da mensagem, tanto na parcela verbal quanto na imagética. Há 

sempre um elemento que o mantém relativamente estável, guardando relação com o texto-

fonte. Essa relativa regularidade composicional é uma das características que nos permite 

compreender o meme como gênero discursivo, a partir das concepções de Marcuschi (2008) e 
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de Bakhtin (2003). Portanto, ratificamos nossa compreensão em favor do estudo de gêneros 

textuais numa perspectiva discursiva, tomando-o como bem definiu Marcuschi como 

  
texto concreto, social e historicamente situado, recorrente, culturalmente sensível, 

dotado de relativa estabilidade do ponto de vista estilístico e composicional, 

servindo como instrumento comunicativo com propósitos específicos como forma 

de ação social. (MARCUSCHI, 2008, p. 198) 

Ao delimitarmos nosso campo de investigação, temos a pontuar nosso interesse nesta 

pesquisa em realizar um estudo discursivo dentro do quadro que postula a noção de gênero 

emergente na mídia digital, cuja definição adotamos em Marcuschi (2008), trabalho onde o 

linguista apresentou uma relação inacabada de gêneros assim categorizados, à qual 

entendemos oportuno acrescentar o meme. Temos por considerar, também, o fato de a 

construção de sentido e sua configuração se constituírem a partir de uma relação em que um 

sujeito intencional atua com um projeto de influência social, num determinado espaço de 

ação, conforme definições colhidas nos trabalhos do linguista francês, Patrick Charaudeau 

(2007, p. 13). 

Não poderíamos deixar de adotar ainda como referência, a exemplo de inúmeros 

trabalhos sobre gêneros discursivos, os estudos de Bakhtin (2003, p. 271-272) que, entre 

outros fundamentos, acentuou que toda compreensão plena real é ativamente responsiva 

configurando uma fase inicial preparatória da resposta [...]. Na visão bakhtiniana, cada 

enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros enunciados. Portanto, é 

nessa perspectiva dialógica que compreendemos os sujeitos implicados na esteira bastante 

complexa dos atos de linguagem constitutivos de meme: um grande jogo comunicativo, uma 

encenação, como chamou Charaudeau (2013). 

Foi a partir da rede mundial de computadores, a internet, que o meme adotou uma 

construção massivamente colaborativa, ou seja, uma produção coletiva de conhecimentos em 

cooperação mútua e fomento ao debate. Os textos mêmicos por assim dizer parecem carregar 

em si mensagens que são analisadas, interpretadas, ressignificadas, e, geralmente, replicadas 

na internet.  

Os exemplares seguintes explicitam como esse processo colaborativo vai se 

constituindo a partir de novas semioses dadas ao texto-fonte.  
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Fig. 3 – Meme de Marina Silva e Silas Malafaia 

 
Fonte: https://www.g1.globo.com/politica/eleições/2014/10

7
. Acesso em: mar. 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 Publicado em 26 de outubro de 2014. 
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Fig. 4 – Meme de Marina Silva e Silas Malafaia 

 
Fonte: https://www.g1.globo.com/politica/eleições/2014/10. Acesso: mar. 2018. 

 

 

Neles, a então candidata à presidência da República nas eleições gerais de 2014, 

Marina Silva, aparece em discurso de campanha quando iniciou uma fala em apoio aos 

direitos dos homossexuais, o que não se completou. Há na imagem a mediação de um 

conhecido líder religioso evangélico brasileiro, pastor Silas Malafaia, que parece exercer uma 

função regulatória, censória, produzindo, então, no jogo comunicativo criado, uma realização 

discursiva diferente do que se pretendia, em princípio. 

Marina Silva e Silas Malafaia são personagens com trajetórias bem diferentes no 

cenário político brasileiro. Ela já ocupou os cargos de vereadora, seu primeiro mandato, 

inclusive, em 1988, sendo a mais votada de Rio Branco, no estado do Acre. Também foi eleita 

deputada estadual e senadora pelo mesmo estado. Além disso, ocupou a pasta de ministra do 

Meio Ambiente no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, por sua vez, nunca ocupou 

função pública. Sua atuação é como pastor pentecostal, líder do ministério Vitória em Cristo, 

https://www.g1.globo.com/politica/eleições/2014/10
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ligado às igrejas Assembleia de Deus. É televangelista e presidente da editora Central Gospel, 

além de ser vice-presidente do Conselho Interdenominacional de Ministros Evangélicos do 

Brasil (CIMEB), entidade que agrega cerca de oito mil pastores de quase todas as 

denominações evangélicas brasileiras.  

Os exemplares parecem indicar que o sujeito comunicante teve a intenção de produzir 

um apelo reflexivo, tentando provocar no leitor por meio de novas semioses, uma crítica aos 

atos discursivos da então candidata, dividida entre propostas progressistas e conservadoras, 

marcadas imageticamente na figura do pastor Silas Malafaia. A interpretação desse exemplar 

exigiu do leitor o conhecimento da identidade discursiva e da identidade social dos 

envolvidos, sem o qual haveria prejuízo na percepção e interpretação dos deslizamentos 

linguageiros ali propostos. Assim, a partir dos exemplos dados, pode-se observar que a 

retomada dos textos-fonte em novas semioses, com novos significados, parece transcender a 

simples produção de frases de efeito.  

Ainda nessa perspectiva, Tavernari (2013) pontuou que o fenômeno memético e sua 

replicação encontram-se no centro da problemática das ressignificações históricas de 

configurações discursivas. Para a autora, esses dispositivos das mídias digitais, 

reinterpretados como novos modelos de produção de visualidades e de verbalidades, 

transpõem os modelos tradicionais. Assim, no contexto das narrativas digitais, o fenômeno 

apareceria como um exemplo bastante típico das conexões horizontais
8
 que passam a dominar 

o panorama midiático a partir dos processos de convergência recentes.  

Por convergência midiática, adotamos neste trabalho a definição cunhada em Jenkis 

(2008) que a definiu como um conjunto de macrotransformações das práticas midiáticas 

contemporâneas. Esse autor não restringiu o conceito ao processo tecnológico apenas, mas à 

circulação de conteúdo por meio de diferentes sistemas que dependem fortemente da 

participação dos interactantes. Além deles, temos observado também uma profusão de 

conteúdos nas mídias sociais produzidos por amadores, ou seja, de forma não 

institucionalizada. São pessoas comuns, em sua maioria, jovens, que parecem cumprir 

discursivamente um papel social de participação ativa diante das temáticas controvertidas 

replicadas. 

                                                 
8
 Estamos nos referindo aos modelos atuais de comunicação digital presentes na mídia brasileira. Essa 

característica traduz-se em maior produção de conteúdos não verticalizados, se comparados à mídia tradicional. 

Servem como exemplos desse novo contexto de produção, a atuação desenfreada de novos atores sociais, tais 

como: blogueiros, Youtubers, produtores de conteúdo, etc. 

 



29 

 

É possível, em princípio, que o meme não precise ser engraçado ou divertido, isto é, 

ele pode ser visto como ação coletiva e emergente, dotado de espontaneidade ou não. 

Tomamos mais uma vez como referência a pesquisadora Shifman (2014), já que ela definiu 

esse tipo de ato como “meme de ação popular”. Para ela, campanhas brasileiras como 

#elenãotebatemas, #meuamigosecreto e #meuprimeiroassédio, por exemplo, se caracterizam 

por uma construção coletiva de sentido, mobilizando o cidadão comum. Logo, podem 

funcionar como influenciadores de comportamentos, fazendo com que os outros usuários 

também queiram se engajar e replicar tais condutas. Compreendemos essas iniciativas não 

apenas como campanhas virais, mas as concebemos como meme, especialmente por 

considerar o poder de construção que elas têm, ao partir de um ato individual, para ganhar 

uma dimensão coletiva, capaz de mobilizar, impactar outras pessoas e até gerar um debate 

público sobre o tema. 

Nesse processo, o meme pode apresentar em sua configuração elementos multimodais, 

tais como: fotos, ilustrações, vídeos, frases, hashtags, entre outros. Além disso, podem 

também ser caracterizados por recursos linguísticos multimodais, tanto na parcela verbal 

quanto na imagética. E, para conceituar multimodalidade, adotamos Marcuschi & Dionísio 

(2011, p. 139), obra em que os autores deram ao termo a seguinte definição: 

 
a combinação de diferentes linguagens, seja escrita, oral ou por meio de imagens. 

Essa combinação costuma acarretar mudanças substanciais na forma com que os 

usuários elaboram o sentido e a significação dos conteúdos meméticos com os quais 

têm contato.   

Portanto, ainda que o meme seja um fenômeno
9
 anterior ao processo intenso de 

desenvolvimento tecnológico dos últimos anos, é senso comum o entendimento de que a 

internet tem provocado uma revolução no modo de os indivíduos interagirem, aprenderem e 

se adaptarem. Tanto é verdade que, em relação a esse gênero, as transformações e 

recombinações têm sido desenfreadas.  Sobre esse aspecto, Lévy (2010, p. 81) afirma: “a 

possibilidade de reapropriação e de recombinação material da mensagem por seu receptor é 

um parâmetro fundamental para avaliar o grau de interatividade do produto”.  Assim, quanto 

maiores forem as possibilidades de interatividade, maiores serão as transformações sofridas 

pelo meme replicado. Tudo isso se inscreve num jogo comunicativo do curtir e do 

compartilhar. Portanto, no ambiente digital, sobretudo nas mídias sociais, os interactantes 

podem se valer de duas formas básicas de interação enquanto navegam no 

                                                 
9
 A compreensão de Dawkins sobre os memes parte de chaves analíticas que carregam emprestadas analogias 

com os genes. Em última instância, e colocando de forma rasa, é como se os memes fossem genes da cultura. Na 

definição de Dawkins (1976, p.197), os memes são ideias, bordões, modos de vestir, de cozinhar ou de construir. 
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ciberespaço. Estamos falando dos botões like (“curtir”) e share (“compartilhar”). Até onde 

temos informação, o ato de “curtir” remete a um status, que, quanto mais numeroso, implicará 

maior credibilidade ao site. Isso se dá, na prática, através de contadores que registram os likes. 

Já o botão “compartilhar”, por sua vez, permite ao usuário enviar conteúdos para outros 

usuários. Logo, temos por explicitado que ao clicar em “curtir”, o interlocutor encontra na voz 

do outro um ponto em comum, pois, a propósito do que diz Souza (2013, p. 136), é na fala do 

outro que a construção dos sentidos de sua própria fala faz sentido. Assim, é o dizer do outro 

que parece dar sentido ao seu próprio dizer, caracterizando, assim, um atravessamento de 

discursos. 

Utilizamos a representação adaptada por Souza (2013, p. 136), do modelo básico de 

replicação em agentes cognitivos de Castelfranchi (2001, p. 4), por meio do qual é 

apresentada uma representação do processo em que uma informação se transforma em meme, 

a partir de sua replicação. 

 

Quadro 1 – Representação do processo de replicação de um “meme”

 
Fonte: Adaptado do modelo básico de replicação em agentes cognitivos por Castelfranchi (2001, p. 4) 

 

 

Nessa perspectiva, observamos que cada internauta pode fazer uso do botão “curtir” e 

isso se dá inicialmente após ter observado um exemplar e lançado sobre ele uma 

interpretação, adotando-o por afinidade filosófica, ideológica, etc. Então, decide compartilhá-

lo e isso pode ocorrer por replicação relativamente fiel ao conteúdo inicial, ou sujeitando-o a 

novas semioses, reinterpretações e mutações, no entanto, mantendo a sua estrutura inicial. A 

esse tipo, Recuero (2007) chamou de miméticos, em categorização por ela formulada. Nela, o 

meme, apesar de sofrer mutações e recombinações, mantém a sua estrutura e é facilmente 

referenciável como “imitação”. 

Neste ponto, achamos oportuno retornar a Charaudeau (2013), pois, entre outros 

aspectos, ele trata das estratégias em funcionamento no discurso, quando afirma que 

o ato de informar participa desse processo de transação, fazendo circular entre os 

parceiros um objeto de saber que, em princípio, um possui e o outro não, estando um 

deles encarregado de transmitir e o outro de receber, compreender, interpretar, 

sofrendo ao mesmo tempo uma modificação com relação ao seu estado inicial de 

conhecimento. (CHARAUDEAU, 2013, p. 41) 
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Assim, circunscritos à definição desse autor, parece-nos pertinente e aplicável ao ciclo 

de replicação de meme em circulação na internet, a compreensão de que ele resulta de um 

processo de troca entre colaboradores virtuais que em troca comunicativa decidem 

compartilhar informações, podendo imprimir-lhe novas semioses. 

 

2.2 Meme de ação popular  

 

Como antecipado na seção anterior, o meme de ação popular foi assim categorizado 

pela pesquisadora Shifman (2014) que, além desse tipo, ainda previu dois outros: o 

persuasivo e o de discussão pública. O persuasivo é semelhante a peças publicitárias, 

construído a partir de uma retórica de convencimento, e aparece mais como viral do que como 

meme propriamente dito. Já o de discussão pública, mais recorrente na internet, apresenta 

piadas de humor ácido e muitas referências intertextuais. O terceiro tipo, o meme de ação 

popular, é caracterizado por um comportamento coletivo reiterado, por exemplo, contendo 

fotos na mesma pose, ou que replicam as ações de outras pessoas (como jogar um balde de 

gelo na cabeça em forma de desafio).  

Chagas (2015) apresentou um trabalho ancorado na taxonomia de Shifman (2014), 

procurando aplicar essas mesmas categorias à pesquisa que desenvolve sobre memes 

relacionados às eleições presidenciais de 2008 e ao Occupy Wall Street
10

. No citado trabalho, 

o autor corrobora a compreensão de meme persuasivo como aquele estrategicamente 

construído para ser disseminado e/ou que pretende angariar apoio a uma determinada 

candidatura, com a intenção de convencer o eleitor. Ele enumera nessa categoria o tipo que 

apresenta infográficos comparativos entre dois ou mais candidatos ou dois ou mais partidos. É 

caracteristicamente mais viral que os outros. Já o de discussão pública seria aquele criado 

para funcionar como comentários despropositados dos eleitores a uma situação ou reação 

específica, expressão polifônica e de múltiplas opiniões, geralmente identificados como 

piadas.  Por sua vez, o meme de ação popular estaria entre aqueles que se caracterizam por 

uma construção coletiva de sentido, mobilizando o cidadão comum. Chagas (2015) acentuou 

que alguns utilizam frases de efeito, como “Eu sou o 1%” ou “Fora PT!” e têm relação com a 

militância partidária, embora não estejam necessariamente ligados a um partido. Meme que 

aponta para comportamentos coletivos reiterados, como selfies, também se caracteriza como 

de ação popular.  

                                                 
10

 Movimento de protesto contra a desigualdade econômica e social, a ganância, a corrupção e a 

indevida influência das empresas - sobretudo do setor financeiro - no governo dos Estados Unidos, iniciado 

em 17 de setembro de 2011. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Protesto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desigualdade_econ%C3%B4mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desigualdade_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gan%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corrup%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Captura_do_regulador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_financeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/17_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2011
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Essas três principais classes são compreendidas por Chagas (2016) como plenamente 

comparáveis entre si, na medida em que indicam diferentes propósitos: o meme persuasivo 

tem o objetivo de despertar o engajamento (no próximo), o meme de discussão pública tem o 

objetivo de familiarizar (o próximo e a si mesmo) junto ao universo da política e o meme de 

ação popular tem o objetivo de demonstrar engajamento com o próximo. Com o objetivo de 

aumentar a compreensão a respeito desses tipos de memes, coletamos alguns exemplos 

conforme seguem: 

 

Fig. 5 – Meme persuasivo 

 
 Fonte: https://www.facebook.com/jardimdaressurreição/photos

11
. Acesso em: mai. 2018. 

 

 

Esse exemplar do tipo persuasivo demonstra como as empresas têm utilizado meme 

procurando provocar o engajamento do público por meio de campanhas com a finalidade de 

vender produtos ou serviços. A instituição aqui tratada é o Cemitério Jardim da Ressurreição, 

localizado no bairro Gurupi, em Teresina (PI). O autor nesse post conseguiu tratar um tema 

complexo, que é a morte, com leveza. Notamos o efeito de humor como uma das 

caraterísticas desse meme.  A página dessa empresa conta com mais 145 mil likes e milhares 

de curtidas e comentários por postagem. Eles aproveitaram a conhecida coletânea de memes 

Raiz X Nutella, dando-lhe novos significados a partir da visada persuasiva pretendida ao 

confrontar o cemitério antigo com o novo.  

Essa ressignificação, tão recorrente nesse gênero por meio dos intertextos que 

normalmente o caracterizam, indica a ação de um sujeito enunciador (Se) atuando sobre um 

                                                 
11

 Publicado em 08 de fevereiro de 2017. 
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alvo, compreendido como o sujeito destinatário (Sd). Essa encenação discursiva explicita a 

intenção de torná-lo cúmplice do ato de comunicação em curso.   

 

Fig. 6 – Meme de ação popular 

 
Fonte: http://www.museudememes.com.br/sermons/elenao/

12
. Acesso em: jun. 2018. 

 
 

Temos nesse exemplar um meme de ação popular em que se busca reenunciar a 

campanha pautada no slogan “#Ele não” - um movimento de alinhamento político-ideológico 

contrário à eleição de Jair Bolsonaro (PSL) à presidência da República que ganhou apoio de 

celebridades, entre elas, a cantora pop Madonna. Um meme recorrente nas mídias sociais, 

com forte engajamento e milhares de postagens. Notamos que além da frase de efeito há uma 

intertextualidade parodística a sugerir significações variadas.   

A repercussão foi desenfreada, no entanto, seu autor é um anônimo estudante de 

Letras da Universidade Estadual, em Limoeiro, interior do estado do Ceará. Ele, Militão 

Queiroz, criou a identidade na qual consta a parcela verbal Ele não, além da imagem onde o 

slogan parece flutuar em um céu estrelado, deixando um rastro de arco-íris. A peça remete à 

bandeira do movimento LGBT. O estudante é um exemplo bem categórico do fenômeno que 

vem ocorrendo nas mídias sociais. À imprensa, declarou que a ilustração foi feita em um 

programa simples e gratuito, o PhotoScape, e que não levou mais de uma hora para concluí-

la. 

A paródia, como tratamos anteriormente, é o elemento linguístico utilizado para 

ressignificar e subverter o sentido anterior atribuído à frase de efeito Ele Sim, utilizada na 

campanha de apoio ao então candidato. 

                                                 
12

 Publicado em 20 de outubro de 2018. 
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No exemplo seguinte, nota-se a utilização de uma expressão polifônica relacionada à 

realização da Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil. O país, mergulhado em sérios 

problemas na segurança pública, era alvo de ceticismo em relação ao megaevento. A polifonia 

está exatamente em questionar, por meio de humor ácido, uma ambiguidade aparente no 

comportamento social de uma parte da população. Ou seja, por um lado parece estar 

desacreditada da realização do campeonato mundial de futebol no Brasil. Por outro, parece 

estar programando um evento social de lazer dentro dessa mesma agenda da Copa do Mundo. 

 

Fig. 7 – Meme de discussão pública 

 
Fonte: https://pt.dopl3r.com/memes/engra%C3%A7ado/mateus-solano-mateus-solino/314268

13
 

 

 

Compreendemos que o esforço em caracterizar as diferenças entre esses três tipos de 

memes não é tarefa fácil. Nesse sentido, Chagas (2015) pontuou em seu trabalho, reconhecer 

na prática que os conteúdos apresentam interseções entre esses três tipos. Mas, para efeito de 

simplificação e verificação, ele optou em utilizar essas categorias e subcategorias como 

excludentes entre si, empregando como expediente uma experiência de codificação a partir de 

decisões compartilhadas. 

Portanto, como nosso objeto de estudo se inscreve em um gênero de natureza 

complexa, ou seja, de difícil constituição e monitoramento, dada a repercussão desenfreada 

com que costuma aparecer, adotaremos uma orientação teórica pautada nos estudos de Chagas 

(2016), por meio da qual esse pesquisador propõe que o desenvolvimento, com alguma 

objetividade, de uma investigação sobre meme, ultrapasse a barreira da imprecisão e do 
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 Acesso em: jul. 2018. 
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comentário social, estabelecendo um aporte de pesquisa sistemática sobre esses conteúdos, 

capaz de lidar com as principais dificuldades enfrentadas no tratamento do objeto. 

Assim, a fim de construir nossa proposta de análise, partiremos da compreensão desse 

pesquisador, ao propor que o meme seja analisado a partir de seus tipos e aspectos, pois, para 

ele, além de facilitar o trabalho de monitoramento, também possibilita ao pesquisador planejar 

com maior clareza o recorte sobre seu objeto e, consequentemente, sua estratégia 

metodológica para a coleta do corpus. 

No quadro abaixo, reproduzimos a categorização do meme por tipos ou categorias, 

conforme proposto por Chagas (2016): 

 

Quadro 2 – Tipos ou categorias de memes 

Tipos de 

memes 

Quanto à 

finalidade e 

ao modo de 

engajamento 

Quanto à 

linguagem e à 

forma de 

expressão 

Quanto ao 

alcance e à 

forma de 

circulação 

Quanto à 

propriedade 

e ao aspecto 

enfatizados 

Meme 

persuasivo 

Despertar 

engajamento 

(no próximo) 

Estratégias de 

apelo e 

convencimento, 

propaganda 

Propagação 

viral (a 

mesma peça é 

replicada de 

modo 

idêntico) 

Retórica 

Meme de 

ação 

popular 

Demonstrar 

engajamento 

(ao próximo) 

Dinâmica de 

ação coletiva, 

solidária e 

emergente 

O conteúdo é 

reapropriado e 

circula entre 

convertidos 

Recrutamento 

Meme de 

discussão 

pública 

Familiarizar 

e socializar 

(o próximo e 

a si mesmo) 

com o 

universo da 

política 

Piada avulsa e 

autossuficiente 

O conteúdo é 

reaproriado e 

circula em 

diferentes 

grupos sociais 

Repercussão 

Fonte: CHAGAS (2016) 

 

Optamos por uma delimitação entre as categorias propostas por Chagas (2016), 

pautadas na categorização de Shifman (2014). Nesse sentido, iremos abordar o meme de ação 

popular e, na sequência, apresentamos alguns exemplos nesse formato. 
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Fig. 8 – Meme da coletânea Raiz X Nutella 

 
Fonte: https://webinformado.com.br/tag/barbeiro-raiz-e-barbeiro-nutella. Acesso: ago. 2018. 

 

 

Discursivamente, essa coletânea de memes compara dois momentos controvertidos: 

antes e depois. O primeiro, “Raiz”, visto como autêntico, a essência. O segundo, “Nutella”, 

aquele que se opõe, ou seja, se distancia do original, da essência. A escolha “Nutella” está 

ancorada numa espécie de crítica à goumertização, ou seja, termo cunhado da culinária 

moderna que procura explicar a sofisticação dos pratos que usam ingredientes diferentes dos 

tradicionais, a fim de deixá-los mais refinados. Os temas são os mais variados, incluem 

cantor, time de futebol, mães, funkeiros, bares etc. A origem desse meme é incerta. Há 

notícias de que sua primeira publicação ocorreu em fevereiro de 2017 numa fanpage criada no 

Facebook, sob o título “Raiz X Nutella”, cujo link é Facebook.com/RaizNutellaOFC. 

Temos a destacar, nesses exemplos, não necessariamente as marcas discursivas das 

diferenças, pois elas são tidas por inúmeras teorias e, particularmente as nomeadas 

linguísticas, como próprias de seu sistema. Observamos, todavia, que a oposição presente 

neles aponta para uma espécie de “hierarquização” das formações identitárias, ao forjar um 

(TU) não apenas pelo viés da alteridade constitutiva do (EU), mas por meio de um mecanismo 

que Charaudeau (2014) chamou processo de diferenciação, cuja definição será apresentada 

mais adiante. Ainda em relação a exemplos como o apresentado anteriormente, temos a 

considerar que neles os sujeitos buscam reivindicar para si legitimidade a fim de lhes garantir 

credibilidade para agir sobre o outro ou sobre o grupo, por meio de um exercício bastante sutil 
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de dominação discursiva e ideológica. Essa tentativa pode ser explicitada, também, no 

exemplar seguinte. 

 

Fig. 9 – Meme da coletânea Raiz X Nutella 

 
Fonte: https://webinformado.com.br/tag/crianca-raiz-e-crianca-nutella/

14
 

 

   

Notamos que a controvérsia Raiz X Nutella presente no exemplar acima continua 

acentuando uma estratégia que se aproxima da essencialização (i.e. identidade única). Ao 

tratar da infância, o sujeito comunicante propõe uma definição estereotipada e caricatural para 

o lazer e para o comportamento das crianças. Há um recorte temporal que divide a 

descontração, a diversão e a própria formação, em dois momentos: o primeiro, natural, da 

essência; o segundo, artificial, produzido. Essa divisão exacerbada parece não refletir o 

caráter múltiplo que envolve essa fase da vida, embora reconheçamos haver mudanças 

culturais e sociais contemporâneas que impõem novas formas de compreender, interpretar e 

de ressignificar o mundo. 

Ainda dentro da temática relacionada ao meme de ação popular e de sua utilização na 

internet, mais especificamente no Facebook, Twiter e Youtube, temos a destacar alguns outros 

                                                 
14

 Acesso em: ago. 2018. 
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exemplos que também parecem convergir para as questões de pesquisa propostas neste 

trabalho. Nesse sentido, os memes seguintes ilustram alguns elementos indicativos da 

transição de uma cultura letrada prioritariamente escrita para uma realidade imagética, 

multimodal, de acordo com Santaella (2014, p. 211). Portanto, queremos destacar, 

inicialmente, o uso de simbologias gráficas (imagens) como forma de captação e de 

engajamento do interlocutor.  

 
Fig. 10 – Meme postado pela Prefeitura Municipal de Curitiba (PR) 

 
Fonte: https://www.facebook.com/PrefsCuritiba/photos/a.516441535066322/789869177723555/?type=1&theate

r. Acesso em: ago. 2018. 
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Fig. 11 – Meme postado pela Prefeitura Municipal de Curitiba (PR) 

 
Fonte: https://www.facebook.com/PrefsCuritiba/photos/a.516441535066322/789869177723555/?type=1&theate

r. Acesso em: ago. 2018. 

 

 

Nas peças selecionadas notamos a utilização da imagem de uma capivara (animal 

roedor silvestre), considerado símbolo midiático da Prefeitura Municipal de Curitiba e de uso 

marcadamente reiterado na social media produzida e veiculada pelo órgão público. Também 

percebemos a apropriação e a ressignificação desse meme para uma variante de linguagem 

informal, em princípio, imprópria para um ente público que normalmente opta por um registro 

formal de linguagem em suas comunicações. Essas marcas estão visíveis no conjunto de 

parcelas verbal e imagética, como, por exemplo, em: “Lixo eletrônico em casa? Sabe de nada, 

inocente”.  

A intertextualidade realizada nesse meme partiu da retomada do bordão utilizado pelo 

cantor cumpadre Washington, da banda É o Tchan, que se popularizou na web após aparecer 

na propaganda de um site de classificados. Na peça publicitária, o cantor aparece na forma de 

um rádio inconveniente que duvida da fidelidade da mulher que está na piscina, conforme fig. 

11. Assim, a quebra desse paradigma comunicativo, previamente planejada pelo sujeito 

comunicante, parece provocar no leitor da página da Prefeitura no Facebook (em sua maioria 

jovens), um engajamento pautado inicialmente no viés cômico, do riso.  No entanto, não se 

circunscreve ao divertimento, apenas. Não se constitui em “zoeira”, como denominam na 

linguagem das redes sociais. Ultrapassa o risível, procurando sensibilizar o munícipe a 

respeito da importância do descarte adequado do lixo eletrônico. Isso acontece a partir de 
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pesquisas que procuram evidenciar a falta de uma prática sistemática de descarte seletivo do 

lixo produzido pela população. 

O humor evidentemente é um dos atributos fundamentais do meme em circulação na 

internet. Sobre esse assunto, recorremos aos estudos de Luiz Carlos Travaglia, na medida em 

que ele considera o humor como algo que vai além da capacidade de provocar o riso:  

 
O humor é uma atividade ou faculdade humana cuja importância se deduz de sua 

enorme presença e disseminação em todas as áreas da vida humana, com funções 

que ultrapassam o simples fazer rir. Ele é uma espécie de arma de denúncia, de 

instrumento de manutenção do equilíbrio social e psicológico; uma forma de revelar 

e de flagrar outras possibilidades de visão do mundo e das realidades naturais ou 

culturais que nos cercam e, assim, de desmontar falsos equilíbrios. (TRAVAGLIA, 

1990, p. 55)  

 

Esse mesmo pesquisador (1990, p. 68) também afirma que o humor permite a crítica 

onde ela seria impossível de outro modo. Ele destacou que o próprio Freud vê o humor como 

uma forma de o homem se libertar das repressões do cotidiano, sendo um modo de 

manifestação, uma forma de descobrir prazeres reprimidos pela autoridade social e 

autocensura, sendo, pois, uma forma de rebelião, de reação, de revolta do homem livre contra 

a repressão da autoridade, liberando-se de sua pressão em todas as facetas da vida diária.  

Já para Sírio Possenti (1998, p. 49), o que caracteriza o humor é muito provavelmente 

o fato de ele permitir dizer alguma coisa mais ou menos proibida, mas não necessariamente 

crítica. Assim, para ele, é inútil dizer que o humor é algo cultural, haja vista não ser uma 

característica exclusiva, sendo recorrente também nos comportamentos, em outros textos etc. 

Portanto, destacou: “o humor é cultural, mas o é apenas no sentido de que tudo o é” 

(POSSENTI, 2014, p. 139). Em Possenti (2014) encontramos ainda a sustentação para o fato 

de que, assim como a Literatura, o humor também pode abordar qualquer assunto. O linguista 

realiza uma ampla caracterização acerca do humor, apontando as funções e as despretensões 

desse elemento. Portanto, acentua:  

“[...] o humor [...] tem suas regras, seu universo, suas funções. Haverá certamente 

alguma relação com a realidade, mas construída segundo as regras do humor, 

análogas às da ficção. Nem retrata, pois não tem pretensões sociológicas, nem prega 

diretrizes, pois não tem função educativa ou moralizante. Contudo, não deixa de ter 

algum papel, de retratar, à sua maneira, os fatos e as pessoas (exagerando-os, 

caricaturizando-os, ridicularizando-os) [...]. E os leitores ou ouvintes fazem com isso 

o que lhes der na telha – segundo seus valores e ideologias. (POSSENTI, 2014, p. 

179) 

 

O autor afirma que o humor vem obtendo espaços cada vez mais numerosos e 

relevantes atualmente e o analisa como um campo dentro do qual existem diversos gêneros:  
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O humor [...] é um campo em que se praticam gêneros numerosos, da comédia à 

charge, passando pelas “crônicas” e narrativas, histórias em quadrinhos, tiras, pelas 

piadas e pela exploração humorística de numerosos outros tipos de textos [...], 

“comédias em pé”, programas de rádio e televisão... Além de os gêneros 

humorísticos serem muito numerosos, pode haver manifestações humorísticas no 

interior de todos os tipos de texto [...]. (POSSENTI, 2014, p. 175) 

 

Após essas observações importantes sobre o humor na perspectiva discursiva, 

retornamos à análise da última peça. Notamos que os sentidos dados aos elementos que 

compõem o ato de comunicação, somados à parcela verbal, parecem construir uma troca 

produtiva para o alcance das visadas desejadas, ou seja, persuadir a população curitibana a 

aderir à campanha daquele ente público. Isso parece estar implícito, também, na expressão de 

“seriedade” e de “reprovação” dada à capivara da imagem. O bordão: Sabe nada, inocente 

procurou produzir, inclusive, um reforço na tentativa de persuasão do internauta, já que o 

qualificativo sugere um sentido pejorativo. 

Temos aqui um exemplo do que entendemos por reenunciação. Esse assunto será 

tratado numa seção específica, no entanto, antecipamos o fato de, amparados em Ribeiro & 

Nazar (2013), encararmos essas recriações como um fenômeno polifônico, ou seja, uma forma 

de intertextualidade com provável valor de subversão, na medida em que se constitui em um 

tipo de alteração do texto-fonte, visando, a partir dele, à produção de novos sentidos.  

O meme seguinte foi também coletado na página da prefeitura de Curitiba no 

Facebook. Observemos alguns aspectos que nos parecem relevantes: 
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Fig. 12 – Meme postado pela Prefeitura Municipal de Curitiba (PR)

 
Fonte: https://www.facebook.com/PrefsCuritiba/photos/a.516441535066322/770170043026802/?type=1. 

Acesso em: ago. 2018. 

 
 

Com o propósito de abordar um tema positivo da agenda internacional, mais uma vez, 

foi utilizado o recurso do reforço através da simbologia gráfica, usando a imagem de uma 

capivara. Esta, porém, mais “simpática” e “convidativa”, como se, de fato, estivesse 

oferecendo ao internauta uma folha do vegetal degustado. Naturalmente, por se tratar de um 

animal herbívoro, aparentando saúde e boa nutrição, a imagem ao ser associada ao texto 

verbal veiculado, parece ter por objetivo, para além da divulgação de um evento do 

calendário, destacar o engajamento da população curitibana entre aqueles denominados 

vegetarianos. Isso ficou explicitado quando o conteúdo produzido procurou posicionar a 

cidade no ranking nacional, estando na segunda posição entre as capitais brasileiras. 

Não pretendemos apresentar um levantamento quantitativo de dados, mas entendemos 

oportuno destacar o número de curtidas dessa postagem (5.695), bem como o de 

compartilhamentos (1.237). Assim, considerando as potenciais replicações e/ou 

ressignificações que devem ter ocorrido, temos por certo que houve um engajamento 

significativo desse meme. Ressaltamos que mesmo nesses casos, quando há alteração de 

significados, a ideia original continua a mesma, sendo propagada em diferentes plataformas 

https://www.facebook.com/PrefsCuritiba/photos/a.516441535066322/770170043026802/?type=1&theater
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digitais. Naturalmente, a internet potencializa a difusão do meme, mas não é possível calcular 

seu alcance ou seu resultado. 

 

Fig. 13 – Meme postado pela Prefeitura Municipal de Curitiba (PR)

 
Fonte: https://www.facebook.com/PrefsCuritiba/photos. Acesso em: ago. 2018. 

 

 

Nesse exemplo voltamos a observar a reiteração da imagem-símbolo  do ente público 

e, dessa vez, procurando abordar implicitamente a norma do Departamento Nacional de 

Trânsito (Denatran), que obriga o transporte de crianças  pequenas em veículos automotores 

apenas no banco traseiro, por medida de segurança. Notamos a emergência de novas semioses 

atribuídas aos atores do ato comunicativo. Assim, percebemos a intenção de captar o leitor 

pela emoção, ao evocar a ação protetiva que é esperada dos pais em relação aos filhos. Nossa 

análise, no entanto, nos permitiu uma ampliação desse exemplar, pois temos observado, 

atualmente, um crescente tratamento dado à emoção. Estamos nos referindo à emoção vista 

sob o viés discursivo. Essa concepção tem permitido várias análises de efeitos de sentidos que 

o locutor pretende causar em seus interlocutores através do discurso.  

A questão de como tocar o outro está no bojo das intenções do sujeito enunciador a 

fim de fazer com que este outro não faça reflexões sobre a fala em questão e se deixe levar 
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pelos movimentos de seus afetos. O sujeito falante então recorre a estratégias discursivas que 

tendem a tocar a emoção e os sentimentos do interlocutor - ou do público - de maneira a 

seduzir ou, ao contrário, lhe fazer medo. Trata-se de um processo de dramatização que 

consiste em provocar a adesão passional do outro atingindo suas pulsões emocionais 

(CHARAUDEAU, 2007). 

Portanto, observamos que a partir de um post aparentemente risível, bem-humorado, o 

sujeito comunicante propõe novas semioses, com apelo à emoção (em especial, o temor, medo 

de infligir algum mal à criança sob sua guarda), a fim de interferir no fato social cujo 

comportamento ainda suscita regulação, controle por parte do ente estatal. Observemos mais 

alguns memes na mesma perspectiva: 

 

 
Fig. 14 – Meme postado por morador de Campo Grande (MS)

 
Fonte: https://www.midiamax.com.br/midiamais/2016/para-protestar-com-humor-campo-grandenses-criam-

memes-que-mostram-situacao-da-cidade/. Acesso em: set. 2018. 
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Fig. 15 – Meme postado por morador de Campo Grande (MS)

 
Fonte: https://www.midiamax.com.br/midiamais/2016/para-protestar-com-humor-campo-grandenses-criam-

memes-que-mostram-situacao-da-cidade/. Acesso em: set. 2018. 

 

 

Fig. 16 – Meme postado por morador de Campo Grande (MS)

 
Fonte: https://www.midiamax.com.br/midiamais/2016/para-protestar-com-humor-campo-grandenses-criam-

memes-que-mostram-situacao-da-cidade. Acesso em: set. 2018. 
 

 

Esses exemplares, publicados na internet, na página Passeando em Campo Grande, 

com cerca de 100 mil seguidores, tratam de particularidades dos campo-grandenses de forma 

cômica, como também criticam a situação da capital de Mato Grosso do Sul. Entendemos que 

os memes parecem mostrar com humor crítico como a cidade se relaciona, de forma mais 

leve, com problemas estruturais graves, como buracos e falta de saneamento. 

https://www.midiamax.com.br/midiamais/2016/para-protestar-com-humor-campo-grandenses-criam-memes-que-mostram-situacao-da-cidade
https://www.midiamax.com.br/midiamais/2016/para-protestar-com-humor-campo-grandenses-criam-memes-que-mostram-situacao-da-cidade


46 

 

As imagens remixadas, assim como as frases de efeito veiculadas, pretendem 

mobilizar a população em torno de problemas sociais graves, tais como: buracos no asfalto, 

alagamentos, etc. A imagem montada com um sofá abandonado em uma via esburacada em 

contraponto ao conteúdo verbal: A Nova Campo Grande, apresenta forte apelo à ironia, 

parodiando o slogan As pessoas em primeiro lugar, utilizado pelo governo local. 

 

 
Fig. 17 – Meme postado por morador do Estado de Sergipe 

 
Fonte: https://www.facebook.com/noticiassobresergipe/posts/alagamentos-e-chuvas-geram-memes-nas-redes-

sociaiso-internauta-vê-no-meme-uma-fo/538198779637192/. Acesso em: set. 2018. 

 

 

O exemplar acima foi publicado na internet por motoristas que trafegam na rodovia 

estadual de acesso ao litoral sul de Sergipe. Trata-se especificamente do trecho da SE-470 que 

vai da BR-101 (Estância) ao Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, cujo asfalto 

estaria repleto de buracos nas duas pistas. Por conta disso, os usuários têm protestado através 

de memes de humor. Em matéria publicada na Folha de Sergipe, os moradores se dizem 

cansados com a buraqueira e decidiram utilizar as redes sociais para compartilhar mensagens 

e frases de efeito, procurando comentar de forma divertida, porém crítica, as condições 

desfavoráveis das estradas locais. Nesse exemplar, notamos que o sujeito comunicante optou 

pela apropriação da variante local da linguagem para construção do conteúdo verbal do 

meme, buscando se aproximar dos interlocutores. Há nessa estratégia uma visada de 

aproximação com os sujeitos envolvidos. 
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Fig. 18 – Meme postado por morador do Estado do Amapá 

 
Fonte: http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2015/11/no-ap-internautas-usam-bom-humor-para-protestar-contra-

cea.html. Acesso em: set. 2018. 
 
 

O meme de protesto destacado aborda a insatisfação de um consumidor com a 

Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA). Houve muitas curtidas e compartilhamentos na 

Web e parece que as redes sociais dos amapaenses estavam sendo tomadas por memes e 

remixagens, expressando a revolta dos clientes que reclamam de cobranças indevidas, atraso 

de faturas e de erros de leitura e de consumo. O assunto teve grande repercussão após os 

internautas terem criado a “#CEA não me rouba”, contra a falta de resposta da empresa. 

Muitos usuários entraram com ação popular perante o Ministério Público Estadual. 

Em síntese, com referência aos exemplares apresentados, todos postados na internet, 

ora por um sujeito comunicante individual, ora por ente público, notamos a quebra de 

paradigma referente à linguagem utilizada. Ficou claro que, em alguns casos, houve a 

intenção de aderir à linguagem do meme para se promover ou gerar identificação ou interação 

com o público nas redes sociais. Todos, em alguma medida, evidenciam a ancoragem social 

presente nesse gênero discursivo. 

Com a internet, o meme ganhou espaço ampliado, embora já existisse antes da grande 

rede. Algumas de suas características favoreceram esse processo, sobretudo o fácil acesso a 

ferramentas que permitem criar ou modificar figuras, fotos, vídeos, gifs e tantas outras. A 

conversação em rede e a conexão também favoreceram. As pessoas se conectam movidas por 

interesses que, em muitos casos, estão ligados à diversão, ao entretenimento. Todavia, são 

http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2015/11/no-ap-internautas-usam-bom-humor-para-protestar-contra-cea.html
http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2015/11/no-ap-internautas-usam-bom-humor-para-protestar-contra-cea.html
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captadas, em alguma medida, a partir desse viés, mas não se limitam ao risível. Criam novas 

semiologias, apropriam-se de novas linguagens, ressignificam. Logo, temos a observar que o 

meme parece representar uma nova forma de os sujeitos se expressarem, de se comunicarem, 

conceituarem e explicitarem suas manifestações, seus protestos e desafetos. 

 

2.3 Meme e efeito de humor 

 

Quando pensamos em meme como gênero discursivo, não podemos prescindir de seu 

caráter humorístico. Na verdade, meme e humor nos parecem parcelas quase indissociáveis na 

maior parte dos exemplares veiculados nas plataformas digitais. Nesse sentido, iremos 

discorrer a respeito de alguns referenciais teóricos que entendemos relevantes, partindo das 

concepções do próprio Charaudeau (2006), por meio das quais ele admite que o ato de 

comunicação humorístico não deve ser considerado como a totalidade de uma situação de 

comunicação. Isso implica considerar que esse ato pode fazer parte de qualquer tipo de 

situação, potencialmente em diversos contratos, tais como: o midiático, o político, o 

publicitário, entre outros. Portanto, nessa perspectiva, o autor o definiu como “uma certa 

maneira de dizer no interior de diversas situações, um ato de enunciação com fins de 

estratégia para fazer de seu interlocutor um cúmplice” (CHARAUDEAU, 2006, p. 22). 

Além disso, o autor pontuou que a análise do ato humorístico deve ir além da 

descrição dos jogos de palavras, cuja função estaria mais relacionada a evidenciar apenas uma 

atividade lúdica. Então, o estudo desse ato deve caracterizar a situação de comunicação, além 

da temática predominante, os procedimentos linguageiros colocados em funcionamento e os 

efeitos suscetíveis de serem produzidos no auditório. Ele compreende que o ato de humor 

deve ser visto como uma mise en scène triádica, caracterizada pela atuação de três sujeitos: o 

locutor, o destinatário e o alvo. Vale ressaltar, todavia, que esse número inicial de sujeitos 

não é rígido, uma vez que eles podem se desdobrar em outras instâncias.  

O locutor é o sujeito que, em dada situação de comunicação, produz o ato. Nessa fase, 

são levadas em conta as coerções e a forma de enunciação. As primeiras dizem respeito à 

autorização que o sujeito tem para produzir tal ato, ou seja, se ele está legitimado. A segunda 

define se o locutor pode contar uma história engraçada, trazendo para a cena personagens-

enunciadores que desempenham papeis sociais relevantes para que o ato de humor seja bem 

sucedido. O destinatário, por sua vez, postula o autor, é o sujeito chamado a participar do ato 

e desempenha dois papéis importantes: de cúmplice ou de vítima. No papel de cúmplice, 

parece dispensar ao locutor sua conivência. Ou seja, “é chamado a partilhar da visão de 

mundo proposta pelo enunciador” (CHARAUDEAU, 2006, p. 23).  
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Nesse enquadre, o sujeito destinatário é transformado numa espécie de testemunha do 

ato de comunicação do locutor. Por outro lado, no papel de vítima, o sujeito é concebido 

simultaneamente como destinatário e alvo, podendo assumir duas posições: 1) aceitar rir de si 

mesmo; ou 2) fazer “ouvidos de mercador”. Nesse caso, sua réplica, se ocorrer, terá, segundo 

o autor, um caráter semelhante à agressão sofrida. O alvo é a entidade sobre a qual o ato 

humorístico recai. Além desses postulados, o pesquisador acentuou que é “por intermédio do 

alvo que o ato humorístico questiona as visões normatizadas de mundo, os desdobramentos, 

as disjunções, as discordâncias, dissociações dentro da ordem das coisas” (CHARAUDEAU, 

2006, p. 24).  

Utilizamos um exemplo, abaixo, com a finalidade de ilustrar essa atuação triádica a 

que se referiu o autor. 

 

Fig. 19 – Meme de Nazaré Tedesco 

 
Fonte: Museu de Memes da UFF. Acesso em: out. 2018. 

 
 

Observemos na fig. 19 a marcação de um sujeito enunciador (aquele que produziu e 

postou o meme) e de um sujeito destinatário (outro internauta ligado à rede de 

relacionamentos do enunciador). No entanto, não podemos descartar a presença de, no 

mínimo, um terceiro sujeito - o interpretante (representando aqui todos aqueles internautas 

desconhecidos que não fazem parte, necessariamente, da rede de contatos do enunciador). 
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É possível observarmos, nesse exemplo, com certa clareza, como o destinatário é 

chamado a participar do ato e a desempenhar seu papel de cúmplice. Espera-se dele certa 

conivência, ao partilhar da visão de mundo do enunciador, atuando como uma espécie de 

testemunha do ato de comunicação por ele produzido. As parcelas verbal e visual do exemplo 

corroboram a ideia do autor quando afirmou que o sujeito enunciador atua sobre um sujeito 

destinatário com uma visada voltada a um terceiro sujeito, que, em sua teoria, chamou 

interpretante. Logo, quando indagou sobre “onde estaria se fizesse tudo o que tem vontade", 

na parcela verbal, respondeu implicitamente com a imagem da personagem Nazaré Tedesco 

presa (atrás das grades). Presumimos haver nessa situação de comunicação um conhecimento 

de mundo partilhado entre os sujeitos do ato, que ao ser acionado, pode favorecer o efeito 

visado pelo enunciador, na medida em que estimula um senso comum entre os interlocutores, 

capaz de levá-los a se colocarem no lugar do sujeito enunciador e a considerarem a 

possibilidade de cometimentos de atos insanos, caso viessem a agir sem "freios", sem limites. 

A complementaridade entre as parcelas verbal e visual, no exemplo, ilustrada na grade 

da cadeia que consta na imagem, é indicial e aponta para a penalização dada ao transgressor 

que comete alguma ilegalidade prevista em lei como crime inafiançável, ou seja, aquele 

cometido com maior potencial ofensivo. O alvo, nesse exemplo, parece se estender a todos 

aqueles que forem alcançados por essa postagem, ao se reconhecerem como vítimas, e com 

ela se solidarizarem. Quanto maior for à adesão, mais eficaz terá sido o efeito visado pelo 

sujeito enunciador.  Feitas essas observações aplicadas ao exemplo, e, apesar das dificuldades 

em circunscrever os domínios de aplicação e/ou tratamento do ato de humor, Charaudeau 

(2006) sugere uma diferenciação simples com a finalidade de determinar quais são aqueles 

partilhados pelos protagonistas do ato. Na verdade, o locutor parece jogar com visões 

esperando que elas sejam partilhadas pelo seu destinatário.  

Charaudeau (2006, p. 25) ressaltou, ainda, que os procedimentos linguageiros podem 

ser divididos em linguísticos e discursivos. Os primeiros são considerados procedimentos que 

dependem de um mecanismo léxico-sintático-semântico, definido como o explícito dos 

signos, sua forma e seus sentidos. Mais ainda, destacou o pesquisador, tais mecanismos não 

são em si portadores de valor humorístico, podendo ser utilizados em diferentes gêneros 

formais como, por exemplo, na poesia. Os discursivos, por sua vez, dependem mais 

diretamente dos mecanismos de enunciação do ato, dos sujeitos, das posições assumidas, do 

contexto e dos domínios temáticos partilhados. 

Outro ponto abordado por Charaudeau (2006, p. 35) se refere aos efeitos possíveis do 

ato de humor como resultantes de mise en cause, ou seja, uma espécie de questionamento de 
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uma visão de mundo, buscando conivências, por ele classificadas em: lúdica, crítica, cínica 

ou de derrisão. Delimitamos, neste trabalho, detalhar as duas primeiras conivências, e, por 

esse motivo, cunhamos as definições delas, apenas. A lúdica é assemelhada a uma brincadeira 

em si mesma, livre de qualquer espírito crítico, ou seja, procura gerar um olhar sobre as 

incoerências do mundo e as normas de julgamento social, sem que ela suponha qualquer 

compromisso moral. O autor aproxima-a de um prazer na gratuidade, na fantasia e afirma ser 

esse tipo de ato de humor muito recorrente nas publicidades. A conivência crítica propõe ao 

destinatário uma denúncia do falso semblante de virtude que esconde valores negativos. Ela é 

cercada de polêmica e procura gerar um ataque à ordem estabelecida, como forma de 

denúncia aos falsos valores. Comumente carregada de agressividade é construída de forma 

hostil e é recorrente nos debates políticos. 

Outro teórico, Bergson (1983, p. 12), também tratou do riso na perspectiva 

humorística e é dele a frase: O homem ri. Esse é um pensamento que baliza toda a reflexão 

desse autor sobre o tema. Para ele, o homem é a figura central de todo o acontecimento que 

precede e se converte no riso. Nessa perspectiva, não pode haver comicidade fora do que é 

propriamente humano, diz ele, e acredita estar no homem todos os sinais que podem levar ao 

riso. As indagações feitas por conta do riso causado por um animal, por exemplo, afirma o 

estudioso, ocorre porque construímos uma associação com uma atitude ou uma expressão 

humana. Em seus estudos, esse autor demonstra um largo interesse pelas instâncias que 

provocam o riso.  

Outro pesquisador, Propp (1992), este marcado por uma tendência ético-moral do riso 

na comédia, compreendida como um meio de moldar e de corrigir os membros da sociedade 

e, a partir disso, iluminar os olhos, fazer ver. Uma aparente desassociação entre as partes do 

corpo, em que o ato de olhar aparece proporcionado pela boca, muito presente no cenário do 

grotesco, trazido por Bakhtin, das festas populares, do carnaval. O alimento, a animalidade e 

tudo parece se relacionar. Mais ainda, em Bergson, o riso carrega uma natureza de 

humilhação; ele é como uma “bulha social pesada”, no entanto, ele apresenta um caráter 

ambíguo, já que não se pode dizer que pertence nem à arte e nem à vida.  

Na comédia, um ponto de grande interesse é o gesto, o movimento, atitudes, palavras 

que manifestem o estado da alma que se produziu sem uma justificativa para o indivíduo em 

contraste com o consciente. O gesto em Bergson está em sua tese essencial e é através dele 

que escapa a consciência da personagem. O gesto espelha uma parte da pessoa total. Mas o 

riso não se encerra aí. Ele parece precisar de eco. Sozinho, ele não dá conta de explicar o 

complexo campo da comédia. Sabe-se que constantemente está relacionado ao cômico. Onde 
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há cômico, há riso. Ele acompanha a manifestação do cômico, mas não se confunde com o 

cômico em si.  

Bergson (1987, p. 20), de fato, produziu estudos em que demonstrou uma abordagem 

preocupada em considerar o riso em si mesmo. Um de seus principais trabalhos, intitulado O 

riso: ensaio sobre a significação do cômico, o filósofo analisa a comicidade a partir de um 

ponto de vista que a considera como realização que transita entre a vida e a arte. A definição 

inicial do cômico como um interstício explica-se na medida em que o autor situa o risível na 

imagem do homem, atrelando o riso ao atrito entre a maleabilidade ou a organicidade que 

deveria existir na figura humana e a rigidez mecânica de comportamentos e gestos, 

incompatíveis com a expectativa de flexibilidade da vida. Formas como a paródia, a caricatura 

e a sátira constituem, no limite, a representação estética dessa inadequação, sendo o riso o 

instrumento punitivo, de finalidade moralizante, que prevê a restituição de um padrão 

socialmente aceito de comportamento (BERGSON, 1987, p. 69). 

Em Possenti (2014, p.148), pode-se pensar que o humor é uma questão estritamente 

cultural. Ele destaca que “o humor é universal”. Isso porque, se os textos de humor se baseiam 

fortemente em implícitos e em intertextos, o apelo que se faz é a um saber, a uma memória – 

“não necessariamente a uma cultura” e “a informação cultural é apenas uma das 

manifestações de uma exigência que todos os textos fazem aos coenunciadores”. Assim, o que 

faz com um texto venha a falhar é fundamentalmente a ausência dessa memória ou desse 

saber. No entanto, não lhe parece uma característica exclusiva do humor. Ou seja, fato 

semelhante pode produzir falha em um poema, romance ou filme, por exemplo. O autor 

entende que os textos podem fazer apelo a memórias diferentes, de “prazo” diferente também. 

Podem ser psicológicas, históricas, associadas a alguma forma.  

Almeida (1999, p. 41) destacou que o cômico decorre sempre de um processo 

interpretativo individual em que a qualidade cômica atribuída a um indivíduo, além de ser 

formulada por uma instância externa a ele, assim como apresentar um caráter depreciativo, 

está associada à obtenção de prazer. Dentro dessa visão mais elementar, a que o autor chamou 

bergsoniana, o riso apresenta um caráter antagonista, depreciativo, opressor, pois se sustenta 

com a humilhação, a diminuição e o isolamento do outro. Nesse caso, a complementação da 

parcela positiva (o prazer) é necessariamente a parcela negativa (a humilhação).  

Ainda na concepção desse pesquisador, todo indivíduo possui um conceito de 

comportamento padrão relativo às atitudes em geral. Assim, o efeito cômico parece resultar de 

um desvio de comportamento. O sujeito normalmente não tem consciência de seu 

enrijecimento, que aliado à falta de consciência, justamente irá torná-lo ridículo. Quanto mais 
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o desvio for inconsciente e mecânico, maior deverá ser o efeito cômico. Assim, a observação 

do desvio desencadeia o riso, que é um modo de evidenciar a ruptura, e até mesmo corrigi-la 

socialmente. “O enrijecimento do indivíduo é o cômico, e o riso, o seu castigo”, destacou o 

autor. 

Propp (1992), em seus trabalhos, apontou a existência de estudiosos que acreditam que 

o riso surge da contradição entre ideal e real, elevado e rebaixado, sem que, no entanto, essas 

antíteses expliquem a comicidade. Assim, a contraposição não estaria nem no sujeito, objeto 

do riso, nem naquele que ri. O autor apresentou uma contraposição forjada em duas condições 

para explicar a comicidade. A primeira estaria ligada ao fato de que "quem ri tem algumas 

concepções do que considera justo, moral, correto" (p. 173). A segunda, por sua vez, consiste 

em "observar que no mundo a nossa volta existe algo que contradiz esse sentido do certo que 

está dentro de nós e não lhe corresponde”.  

Portanto, na concepção do autor, o riso nasce da observação de alguns defeitos do 

mundo em que o homem vive e atua (p. 174). Ou seja, a contradição entre esses dois 

princípios é o alicerce para o surgimento da comicidade e o riso que ela produz. O 

pesquisador concebeu que os defeitos estão na base do riso, e, nessa perspectiva, ele 

distinguiu o riso bom do riso mau. Este seria o mais frequente, carregado de zombaria. O 

bom, aquele que se origina de uma aprovação, uma avaliação positiva, não repulsão. A 

zombaria é, definitivamente, para o autor, o principal riso mau, isto é, aquele que nasce do 

desmascaramento de defeitos da vida interior, espiritual do homem. Ele pontuou que 

 
A arte ou o seu talento do cômico, do humorista e do satírico estão justamente em 

mostrar o objeto do riso em seu aspecto externo, de modo a revelar sua insuficiência 

interior ou sua inconsistência. O riso é suscitado por certa dedução inconsciente que 

parte do visível para chegar ao que se esconde atrás desta aparência. (PROPP, 1992, 

p. 175) 

 

O autor também citou outro riso mau, o cínico. Este individual e capaz de estabelecer 

a inferioridade humana, com predominância do aspecto social, de quem se torna objeto do 

riso. Em contraposição, o riso bom seria aquele provocado por defeitos irrelevantes. Como 

exemplo, temos o riso de alegria, o qual funciona como uma representação das forças vitais e 

da alegria de viver.  

Ainda tomando como referência Propp (1992), em sua obra Comicidade e riso, 

publicação póstuma lançada na década de 1970, o autor aproxima as ideias de cômico e riso, 

além de se valer do mesmo princípio de punição de que se imbui a comicidade. Embora situe 

o cômico também nas feições do homem e procure arrolar os recursos estético-formais 

capazes de produzir o efeito risível, Propp atém-se menos à enumeração de traços do que à 
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definição de uma tipologia classificatória do riso, acenando para uma questão indispensável 

ao cômico: a zombaria. Zombar, rebaixar, denegrir, punir ou castigar são verbos comumente 

relacionados ao ato de rir. Na formação desse campo semântico ao redor do cômico, o autor 

define dois conjuntos em que se poderiam incluir todas as formas de riso (e não de cômico). 

Assim, para ele, do ponto de vista da lógica formal pode-se chegar racionalmente à conclusão 

de que há duas grandes subdivisões de riso, ou dois gêneros. Um contém a derrisão, o outro 

não. A subdivisão é ao mesmo tempo uma classificação, conforme a presença ou não de um 

fator. No caso dado ela é correta não apenas formalmente, mas também substancialmente 

(PROPP, 1992, p. 151-152).  

Além disso, atribui-se, também, à presença da zombaria o papel de definir o caráter de 

um determinado riso, o que significa não apenas dizer que existem formas não derrisórias de 

comicidade. Para o autor, não é novidade que o riso pode ser desprovido de rebaixamento em 

muitas situações e, desde a época arcaica, as palavras gêlan e katagêlan apontam para a 

existência de dois tipos de riso: enquanto o primeiro vocábulo designa o “riso simples”, o 

segundo aponta para o ato de “rir de”. Enquanto o “riso de acolhida”, estaria circunscrito a 

manifestações de afeto - como no riso desinteressado de uma criança ou no sorriso de dois 

amantes -, cumplicidade e adesão, o “riso de exclusão”, colorido pela zombaria, seria o 

responsável pela maioria das realizações cômicas. Todavia, enquanto Bergson (1987, p. 12) 

nega qualquer possibilidade de riso cordial ao colocar a emoção como a vilã da comicidade, 

Propp (1992, p. 151) discorre acerca do que chama de “riso bom”, mas não deixa de excluí-lo 

do domínio do cômico, de modo que em toda e qualquer manifestação de comicidade existam 

a zombaria e a derrisão.  

Tem-se, portanto, em consonância com a proposição aristotélica e a tradição iluminista 

do riso, o cômico tomado com o sentido geral de conjunto das realizações que provocam o 

riso com intenção derrisória. Concordando com essa proposição de que o cômico carrega em 

si o traço da derrisão, é necessário introduzir uma pausa para que se reflita a respeito do lugar 

do humor quando tomado relativamente ao cômico. Não são raras, ao contrário, as abordagens 

que emparelham as noções de cômico e humor ou comicidade e humorismo, de modo que 

também o humor assume, lato sensu, o papel de englobar diferentes realizações do riso. No 

entanto, o fato é que aqui se está longe de uma questão consensual. Forma de conteúdo 

polêmico, o vocábulo “humor” estende seu significado a realizações que, paradoxalmente, 

opõem-se ao sentido do cômico, de modo que não são poucos os teóricos que primeiro 

definem a comicidade e, depois, apontam o humor como elemento diferencial e restrito.  
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 Outros autores abordaram o humor e, a exemplo de Propp (1992), também apontaram 

a ideia de contraposição. Entre eles, Travaglia (1989), o qual estabeleceu seis categorias de 

análise para o humor: 1) quanto à forma de composição: narrativo, descritivo e dissertativo; 2) 

quanto ao objetivo do humor: riso pelo riso, liberação, crítica social, denúncia; 3) quanto ao 

grau de polidez: de salão, médio e sujo; 4) quanto ao assunto: negro, sexual, social e étnico; 5) 

quanto ao código: verbal ou linguístico e não verbal; 6) quanto ao que provoca o riso: 

estupidez, esperteza, absurdo, ridículo, mesquinhez. Também destacou os mecanismos que 

deflagram o humor, entre eles: cumplicidade, ironia, ambiguidade, estereótipos, contradição, 

paródia, jogos de palavras, violação de normas sociais, etc. 

Temos interesse mais específico, neste trabalho, nos critérios que o autor denominou 

objetivo do humor, com predominância para as categorias do riso pelo riso, crítica social e 

denúncia. Para o autor, o riso pelo riso compreende o objetivo do humor como aquele que se 

destina a fazer rir exclusivamente, divertir. A crítica social pode ser política, de costume, a 

instituições, serviços, caráter ou tipo humano, conforme Travaglia (1989, p. 50). Esse tipo de 

humor, cuja fundamentação é a mudança da sociedade, invariavelmente tenta mostrar o 

absurdo e o ridículo de certos comportamentos humanos, sinalizando o rompimento com a 

estrutura social vigente. A denúncia, por sua vez, transcende a crítica, pois, além de mostrar o 

negativo que marca o comportamento é preciso mostrar que ele existe. 

Alguns estudiosos entendem, a respeito da natureza do riso em suas diversas 

manifestações, que o termo cômico encontra significado, em sentido amplo, em todas as 

realizações ligadas ao risível e não apenas ao gênero comédia, a que se referia o grego 

komikós.  Portanto, do chiste à ironia, o cômico tomou dimensões crescentes, de tal forma que 

o significado de humor alinhou-se ao conjunto do cômico, de modo que um e outro são 

tomados como sinônimos designativos de um mesmo grupo de realizações heterogêneas, 

estendendo-se, sob esse ponto de vista, às ideias de comicidade em geral, graça, jocosidade 

(HOUAISS, 2001, p. 1555).  

O que nos parece recorrente nos trabalhos estudados é a proposta de inclusão do 

humor numa discussão que o insere em um quadro epistemológico mais amplo, abrangendo 

também a noção de cômico onde o primeiro não necessariamente aparece em oposição ao 

segundo, mas de maneira que sejam analisadas e sistematizadas as particularidades que 

diferenciam a realização humorística de outras formas de comicidade.  

Em síntese, o humor depende da justaposição de contrastes contínuos para se realizar 

plenamente: ao colocar o trágico diante do cômico – ou a lágrima no rosto do palhaço -, o 

humor conduz a uma reflexão mais apurada, que analisa o objeto em faces diversas, 
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congregando o riso ao desconforto. O “sentimento do contrário”, de que fala 

Pirandello (1996), inscreve-se sutilmente no interior da forma cômica e acaba por instituir um 

hiato entre o riso aberto e o sorriso incômodo. No silêncio que se instaura entre uma e outra 

realização, limiar entre a gargalhada e o pranto, o humor encontra lugar e ambivalência para 

construir seu significado. 
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3 PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

 

Quando pensamos na emergência de novos gêneros e nas mudanças significativas que 

a internet trouxe para as relações sociais, não há como ignorar o meme. Particularmente no 

Brasil, ele tem impressionado pela repercussão massiva com que algumas postagens nesse 

formato vêm alcançando perante os mais diferentes segmentos da sociedade. Não há como 

negar a importância do meme que, geralmente ancorado na irreverência, ironia, sarcasmo, 

pode atuar como dispositivo a explicitar um tipo de protagonismo no meio digital ou, ainda, 

servir como instrumento de redes de sociabilidade, ao tratar com relativa leveza temas 

complexos, a respeito dos quais não há consenso.  

Nessa mesma perspectiva, iremos discorrer a respeito de cultura popular e de 

cibercultura por entendermos que o meme é um gênero cuja origem nos parece muito 

associada à cultura popular e às formas de os sujeitos se manifestarem enquanto atores 

sociais.  

 

3.1 Cultura popular e Cibercultura 

A fim de abordarmos o conceito de cultura e seu desdobramento em popular, 

recorremos inicialmente a Burke (1989) que, diante de um tema bastante controverso e com 

muitas definições, apresentou uma ampliação do conceito. Escreve o historiador que até o 

século XVIII: 

 
O termo cultura tendia a referir-se à arte, literatura e música [...] hoje contudo 

seguindo o exemplo dos antropólogos, os historiadores e outros usam o termo 

"cultura" muito mais amplamente, para referir-se a quase tudo que pode ser 

apreendido em uma dada sociedade, como comer, beber, andar, falar, silenciar e 

assim por diante. (BURKE, 1989, p. 25) 

 

Essa ampliação do conceito de cultura feita por Burke, não parece contar com a 

unanimidade entre os seus pares. É possível perceber nessa conceituação uma tendência 

culturalista, na qual se busca contrapor cultura à natureza, tomando a primeira numa 

perspectiva universal, na medida em que todos os povos têm cultura e, ainda, por considerar 

que as culturas são únicas e não passíveis de serem comparadas valorativamente. Para o autor, 

cultura significa invenção, mobilidade.  

Arantes (1986), por sua vez, acentuou que a cultura é tomada de uma diversidade que 

se desenvolve em processos históricos múltiplos. O autor disse ser esse o lugar privilegiado 

dela, cuja atuação é geralmente arbitrária e convencional. Portanto, ele assim a definiu: 
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Ela constitui os diversos núcleos de identidade dos vários agrupamentos humanos, 

ao mesmo tempo que os diferencia uns dos outros. Pertencer a um grupo social 

implica, basicamente, em compartilhar um modo específico de comportar-se em 

relação aos outros homens e à natureza. (ARANTES, 1986, p. 32) 

Logo, podemos observar na definição acima, que a cultura funciona como marca 

identitária dos grupos sociais, a revelar suas características distintivas. A essa marca 

fundamental, destacamos o fato de ela explicitar, também, o modo de os sujeitos sociais se 

comportarem na vida pública.  

Resumidamente, podemos conceber a partir dos pressupostos abordados por 

Arantes (1986) que a cultura pode ser então compreendida como constituída de signos e de 

símbolos e se caracteriza de forma convencional, arbitrária e estruturada. Mais ainda, está 

totalmente ligada à ação social, sendo parte constitutiva dela e indissociável. A cultura, assim, 

está articulada em contextos específicos conferindo significados próprios a cada grupo social. 

Por essa razão, destacou o autor, os eventos culturais devem ser pensados como totalidades, 

com limites definidos a partir de critérios internos à situação observada. E, mesmo 

considerando que os símbolos culturais tenham existência coletiva, eles são passíveis de 

manipulação. Assim, no interior de uma mesma cultura, circulam concepções e interesses 

diferentes e, em muitos casos conflitantes, como observamos nas temáticas abordadas nos 

memes em circulação na internet.  

Logo, nessa perspectiva, somos instados a pensar nos eventos culturais que marcam e 

definem um grupo social não como “coisas”, mas produtos significantes da atividade social 

humana, em que as condições históricas de produção, reprodução e transformação devem ser 

desvendadas. Esse desvendamento passa pela esfera do político, tomando esse verbete no 

sentido amplo. Isto é, ocorre no espaço das relações entre grupos e segmentos sociais. Enfim, 

alinhados ao autor, compreendemos que os estudos das manifestações culturais hão de 

considerar o atravessamento de fatores que podem limitar a sua articulação efetiva, assim 

como as possíveis transgressões. 

Já a respeito da definição do verbete “cibercultura”, adotamos, nesta pesquisa, o que 

foi apresentado pelo filósofo francês Pierre Lévy, quando acentuou:  

 
O termo [ciberespaço] especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela abriga, 

assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 

neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 

desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. (LÉVY, 2010, p. 17) 
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O autor compreende que o mundo pós-moderno, entre tantas inovações, inaugurou um 

ambiente interativo, colaborativo e descentralizado, onde a internet ocupa um espaço 

extraordinário ao introduzir componentes inéditos e criativos nas dinâmicas dos movimentos 

políticos e sociais, possibilitando, assim, o surgimento de novos processos organizativos de 

mobilização. Nesse cenário, o ciberespaço tem sido o lugar de interação e expressão para 

variadas atividades que envolvem coletivos de resistência, que têm como finalidade difundir 

suas reivindicações na tentativa de perfurar os mecanismos políticos/ideológicos impostos 

pela grande mídia hegemônica da indústria cultural.  

Essa perspectiva nos remete à ideia de letramento de reexistência, conforme 

Souza (2011) que compreende os letramentos para além das habilidades de ler e escrever. 

Para a autora, podem ser mais bem compreendidos como “um conjunto de práticas sociais, 

cujos modos específicos de funcionamento têm implicações importantes para as formas pelas 

quais os sujeitos envolvidos nessas práticas constroem relações de identidades e de 

poder” (SOUZA, 2011, p. 35). Segundo ela, essa concepção nos dá margem para considerar 

variados valores, funções e configurações que o próprio letramento assume na sociedade. Por 

isso, os letramentos são múltiplos e, além disso, são críticos, pois englobam usos tão variados 

quantas são as finalidades dessas práticas (SOUZA, 2011, p. 35).  

Esses movimentos têm encontrado no ciberespaço condições para transformar tais 

iniciativas em poderosas forças contra-hegemônicas, pois, a partir do advento da internet, os 

receptores também adquiriram a possibilidade de se tornarem agentes emissores, o que 

proporcionou o aumento efetivo de ocorrência de fenômenos comunicativos de forma 

rizomática (raiz com múltiplos ramos), alargando a teia comunicacional que antes ficava 

restrita aos meios de comunicação de massa permeados pelo modelo arborescente (único 

ramo), conforme Lévy (2010). Ainda com base nas observações desse autor, notamos que o 

ciberespaço pode ser compreendido, em princípio, como um território sem fronteiras, 

aparentemente sem controles e hierarquias, onde não há pontos fixos e nem lineares para a 

disseminação de informações. Nesse sentido, há condições de conteúdos serem produzidos e 

distribuídos instantaneamente, numa dinâmica horizontal/todos- todos, na qual os conteúdos 

não estão sujeitos a um todo uniformizador e centralizador de poderes do tipo vertical/um-

todos, estimulando, assim, o rompimento com monopólios de elaboração/distribuição da 

informação.  

É importante destacarmos que no ciberespaço os processos são conduzidos por 

características bem diferentes da mídia tradicional. Isso não descarta uma complementaridade 

entre ambas, resultando em ressonâncias e atravessamentos desses processos. Portanto, assim 
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como o rádio não substituiu o jornal e também a TV não acabou com o rádio, não há nenhuma 

evidência de que a web irá ocupar o lugar de todas as mídias que a antecederam. Lévy (2010) 

diz que estaríamos passando por um processo de universalização da cibercultura, na medida 

em que estamos cotidianamente mais imersos nas novas relações de comunicação e de 

produção de conhecimento que ela nos oferece. Outra característica que parece acompanhar o 

crescimento do ciberespaço é a virtualização. Sobre esse assunto, o autor utiliza um conceito 

de “virtual” que se distingue do senso comum, e até mesmo do termo técnico ou filosófico. 

Virtual não se opõe ao real, nem ao material. Ainda que não esteja fixo em nenhuma 

coordenada de tempo e espaço, o virtual existe, ele é real, mas está desterritorializado. 

Portanto, o autor entende que o virtual ocupa apenas um espaço físico menor: o computador. 

Sendo assim, este se tornou mais que uma ferramenta de produção de sons, textos e de 

imagens; é um operador da virtualização. 

Três princípios fundamentais orientam o crescimento do ciberespaço, na perspectiva 

do autor. Um deles, a interconexão; o outro, a criação de comunidades virtuais e um terceiro, 

a inteligência coletiva. A interconexão, mundial ou local, é considerada um princípio básico 

do ciberespaço, na medida em que sua dinâmica é dialógica. As comunidades virtuais “são 

construídas sobre afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos, em um processo 

mútuo de cooperação e troca” (LÉVY, 2010, p. 127). Já a inteligência coletiva pode ser 

considerada a finalidade última do ciberespaço, pois ela descreve um tipo de inteligência 

compartilhada que surge da colaboração de muitos indivíduos em suas diversidades. “É uma 

inteligência distribuída por toda parte, na qual todo o saber está na humanidade, já que, 

ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa” (LÉVY, 2010, p. 212). 

Há inúmeros apontamentos na pesquisa de Pierre Lévy sobre o tema e muitas 

reflexões pertinentes a respeito, no entanto, o que mais nos pareceu relevante são suas 

proposições acerca da nova relação que o homem estabelece com o saber, a partir de sua 

imersão na cibercultura. Para o autor, o ciberespaço amplifica, exterioriza e modifica funções 

cognitivas humanas como o raciocínio, a memória e a imaginação. 

E mais, o filósofo acentua:  

 
O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem precisamente definido 

com antecedência. […] Devemos construir novos modelos do espaço dos 

conhecimentos. No lugar de representação em escalas lineares e paralelas, em 

pirâmides estruturadas em ‘níveis’, organizadas pela noção de pré-requisitos e 

convergindo para saberes ‘superiores’, a partir de agora devemos preferir a imagem 

em espaços de conhecimentos 

emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo 

com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa posição singular e 

evolutiva. (LÉVY, 2010, p. 158) 
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A visão desse pesquisador coloca em xeque a organização do sistema educacional e o 

papel do professor. Portanto, para ele, ambos devem levar em conta o crescimento do 

ciberespaço e o avanço da cibercultura. Por exemplo, o professor deveria deixar o papel 

historicamente construído de centralizador do conhecimento para se tornar um incentivador da 

inteligência coletiva. Naturalmente, essa ideia enfrenta oposição, motivada principalmente 

pelo quadro de exclusão digital ainda presente no país. No entanto, ainda que a cibercultura 

não seja uma verdade universal, o caminho que a internet nos sugere é sem volta, portanto, 

entendemos fundamental sua compreensão. 

Outros estudiosos também têm se dedicado ao tema, entre eles, destacamos 

Lemos (2000, p. 20). Para ele, a junção entre sociedade, cultura e novas tecnologias digitais 

resulta numa modalidade sociocultural que nomeou cibercultura. O autor entende haver três 

leis que regulam o funcionamento dessa modalidade. A primeira lei seria a da liberação do 

polo de emissão, presente nas novas formas de relacionamento social, de disponibilização da 

informação e na opinião e movimentação social da rede. Incluem-se nesse caso os chats, 

weblogs, sites, listas, novas modalidades midiáticas, e-mails, comunidades virtuais, entre 

outras formas sociais, as quais podem ser compreendidas por essa lei. A segunda lei se refere 

ao princípio da conexão generalizada, que é a participação e a colaboração de pessoas nos 

conteúdos. “Nessa era da conexão, o tempo reduz-se ao tempo real e o espaço transforma-se 

em não espaço, mesmo que por isso a importância do espaço real e do tempo cronológico, que 

passa, tenham suas importâncias renovadas” (LEMOS, 2000, p. 20). A terceira e última lei, 

por sua vez, está relacionada à reconfiguração da paisagem comunicacional da indústria 

cultural e se refere à ideia de modificação dos fundamentos das instituições sociais e das 

práticas comunicacionais. “Em várias expressões da cibercultura trata-se de reconfigurar 

práticas, modalidades midiáticas, espaços, sem a substituição de seus respectivos 

antecedentes” (LEMOS, 2000, p. 18).  

Esta pesquisa se inscreve notadamente nessa segunda lei, considerado o caráter 

colaborativo que marca a produção e compartilhamento do meme. Oportuno nos parece 

considerar a definição do autor acima citada, quando se refere à ideia de espaço por ele 

considerada, na perspectiva das comunicações por meio da internet, como não geográficas, 

territoriais. Isso vem ao encontro do que abordamos sobre as novas formas de inserção em 

redes de relacionamento virtual não mais pautadas nesses elementos. 

 

 



62 

 

3.2 Redes de participação (sociabilidade)  

Quando pensamos nos efeitos discursivos produzidos pelo meme e na repercussão 

desenfreada que ele produz, também nos propomos refletir sobre a hipótese de, ao visualizar, 

curtir, compartilhar e repostar, os sujeitos que os produzem estarem mais voltados à sua 

inserção e/ou manutenção como membros de grupos de sociabilidade, por meio de frases de 

efeito, marcadamente políticas ou ideológicas. A fim de investigar essa questão, recorremos a 

Castells (2003) com o propósito de entender melhor a compreensão desse pesquisador a 

respeito das comunidades como formas significativas de sociabilidade. Ao abordar o assunto, 

o autor acentua que houve um desaparecimento da comunidade residencial e isso não se deu 

em função dos padrões de povoamento da população. Para ele as pessoas não formam seus 

laços significativos em sociedades locais, não porque deixaram de ter raízes espaciais, mas 

por selecionarem suas relações com base em afinidades. Portanto, esse pesquisador acentua 

que os padrões espaciais não tendem a ter um efeito importante sobre a sociabilidade. Ele cita 

vários estudos feitos por sociólogos urbanos (entre os quais Suzanne Keller, Barry Wellman e 

Claude Ficher), por meio dos quais esses pesquisadores mostram que redes substituem 

lugares, como suportes de sociabilidade, nos bairros e nas cidades. 

Invariavelmente, Castells (2003) não tinha o objetivo de descartar a existência de 

sociabilidade baseada em lugar, mas, para ele, as sociedades não evoluem rumo a um padrão 

uniforme de relações sociais. Então, sugere que o passo analítico necessário para se 

compreender as novas formas de interação social na era da internet seja tomar por base uma 

redefinição de comunidade, procurando dar mais ênfase ao seu papel de apoio a indivíduos e 

famílias, e desvinculando sua existência social de um tipo único de suporte material. Nessa 

mesma perspectiva, Wellman (2001, p. 1) diz: “Comunidades são redes de laços interpessoais 

que proporcionam sociabilidade, apoio, informação, um senso de integração e identidade 

social”. Em sua abordagem, Castell (2003) destaca, ainda, que a questão decisiva é o 

deslocamento da comunidade para a rede como forma central de organizar a interação. 

Ressalta que as redes são montadas pelas escolhas e estratégias de atores sociais, sejam 

indivíduos, famílias ou grupos sociais. Portanto, acredita que a grande transformação da 

sociabilidade em sociedades complexas ocorreu com a substituição de comunidades espaciais 

por redes como formas fundamentais de interação. 

Essa característica fica mais explicitada quando observamos as relações de amizade, 

sendo acentuada quando se trata de laços de parentesco. Ou seja, à medida que as famílias 

encolheram, o surgimento de novos meios de comunicação tornou possível manter contato a 
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distância com um pequeno número de familiares. Portanto, o padrão de sociabilidade teria 

evoluído rumo a um modelo construído em torno da família nuclear em casa, a partir de onde 

redes de laços seletivos são formadas segundo os interesses e valores de cada membro. E por 

falarmos em rede, queremos abordar a questão da “conversação em rede”, e, para tanto, 

recorremos a Recuero (2014), quando a autora enfatiza que essa modalidade de interação diz 

respeito a atos coletivos, públicos, permanentes, os quais permitem a recuperação dos 

contextos em que os sujeitos se inscrevem. A autora as compreende como, fundamentalmente, 

conversações amplificadas, emergentes e complexas, nascidas da interconexão entre os atores. 

Os sites de redes sociais, segundo a autora, permitiram às pessoas publicar e ampliar 

suas redes, criando novas conexões e novas formas de circulação de informação (RECUERO; 

ZAGO, 2009), assim como novos modos de interagir (PRIMO; RECUERO, 2006). Além 

disso, ressaltam os pesquisadores, essas ferramentas digitais também propiciaram o advento 

de novas formas de conversação: coletivas, assíncronas ou síncronas, públicas e capazes de 

envolver uma grande quantidade de atores. Tais formas de conversação foram nomeadas pela 

autora “conversação em rede”. 

Há algumas características próprias desse modelo de conversação no espaço digital 

que o distingue de outros. Por exemplo, ele se constitui no interior das redes sociais, com 

repercussão desenfreada, espalhando-se por outros grupos sociais. Isso ocorre de forma tão 

intensa, recebendo interferências e participações de indivíduos que, muitas vezes, não estão 

sequer conectados aos participantes iniciais do diálogo. Portanto, uma conversação em rede 

pode se iniciar através de conversações entre pequenos grupos e ir se amplificando por meio 

das conexões dos sujeitos envolvidos, adquirindo novos contornos e, por vezes, novos 

contextos, assim como nos parece ocorrer com os memes em circulação na internet. 

Recuero (2014) entende que a conversação em rede também apresenta outro efeito, 

qual seja, publicizar as relações sociais construídas entre os interagentes, fornecendo assim 

uma espécie de contexto social para a interpretação dos grupos e das relações entre os 

indivíduos. Em outro trabalho, Recuero e Zago (2009) apresentaram a conversação como 

constitutiva das redes sociais na internet. Em linhas gerais, dado o caráter público da 

conversação em rede, ela acaba por referenciar um determinado grupo social a partir dos 

contextos criados por ele. As autoras entendem se tratar, também, de uma forma de se 

observar os contextos e os sentidos construídos. Assim, dentro dos sites de rede social, 

podemos perceber como as conversações ocorrem e são percebidas pelas conexões entre os 

atores, e como, em princípio, não há fronteiras, ou seja, essa conversação tem o potencial de 

extrapolar vários grupos. 
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Como já dissemos, as conversações cotidianas em redes socias na internet têm alterado 

o comportamento social de milhares de indivíduos no mundo. E quando tratamos da 

emergência de gêneros com forte apelo popular, como o meme, recorrente no Facebook, 

Instagram e no Twitter, mais ainda parece evidenciar habilidades comunicativas daqueles que 

o produzem, antes pouco exploradas por parte do usuário comum, amador, o qual encontrou 

no humor próprio desse gênero discursivo, a oportunidade para manter ou amplificar sua 

reputação social entre amigos, seguidores e visitantes.  

 Essa perspectiva encontra acolhimento em outros pesquisadores, entre eles, Shirk 

(2011) para o qual não há como retroceder esse fenômeno de comportamento colaborativo 

provocado pelas facilidades de se publicar algo nas redes sociais e compartilhar ideias, 

estímulos e ações. As pessoas já assimilaram esse tipo de interação colaborativa como algo 

capaz de criar conexões novas ou manter por afinidade aquelas redes com as quais os sujeitos 

se identificam. 

Há de se destacar, também, quanto à linguagem, a valorização e incorporação das 

imagens desenhadas ou fotografadas, além do tom coloquial dado às mensagens. Tudo isso 

parece contribuir para o desenvolvimento de novas habilidades de expressão por amadores. 

Os conteúdos, nos casos das narrativas memetizadas, apresentam um predomínio do tom 

cômico ou satírico, como no exemplo que segue 

 

Fig. 20 – Meme de humor 

 
Fonte: https://www.facebook.com/cantadasseculo21oficial/posts/gata-vc-não-é-lan-house-mas-eu-queria-botar-

uma-hora-em-você/175668646520287/
15
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Além do conhecimento básico de tecnologia e da habilidade de produzir piadas com 

recursos verbo-visuais, os sujeitos, diante de temas controvertidos, procuram se expressar 

socialmente. O exemplar utilizado indica uma intertextualidade direta com a Teoria Geral da 

Relatividade de Albert Einstein, na qual o cientista definiu a força de atração que os corpos 

celestes sofrem em relação ao planeta Terra. Texto sintético e cômico, com a aparente 

intenção de criar ou de preservar laços de afinidade com o grupo do qual participa. Outras 

vezes, essa tentativa de estabelecer conexões por afinidade aparece em postagens de caráter 

ideológico, sinalizando um posicionamento ligado à política, economia, gestão pública etc. A 

esse respeito trouxemos outro exemplar ilustrativo, como segue. 

 

 

Fig. 21 – Meme de ação popular 

 
Fonte: https://me.me/i/sergio-moro-estamos-com-voce-lulanacadeia-13782561

16
 

Acesso: setembro de 2018 

 

 

Nesse meme há na parcela verbal um tom de apoio político-ideológico ao juiz federal 

Sérgio Moro, à frente das ações criminais relacionadas às investigações intituladas no Brasil 

de Lava-jato. A parcela imagética, por sua vez, evocou a brasilidade simbolizada pela 

bandeira nacional, além de destacar um olhar capaz de sugerir firmeza, austeridade e 

compromisso com a pátria, por exemplo. 

Outra característica que entendemos bastante relacionada à participação em redes de 

sociabilidade foi chamada por Charaudeau de “processo de diferenciação”, ou seja, aquele 

por meio do qual na defesa da identidade coletiva, ou seja, os grupos ao se confrontarem, 
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estabelecem entre si relações de força, ao fim das quais acontecem dominações, exclusões, 

misturas ou fusões” (CHARAUDEAU, 2016, p. 29). O autor ainda destaca que ao ser 

confrontado com a diferença do outro, o grupo pode se sentir ameaçado em sua identidade e 

tentar se diferenciar para afirmar a sua própria identidade. O linguista, no livro “A conquista 

da opinião pública” (2016), tratou da questão da identidade coletiva, destacando a fragilidade 

da identidade social e cultural de um grupo. Para ele, a identidade deve ser constantemente 

defendida, reforçada ou simplesmente lembrada, uma vez que está sujeita ao 

enfraquecimento. Ao que parece, cada um dos indivíduos se defronta com a questão de saber 

quem ele é em relação ao outro, se o outro lhe é superior e se procura dominá-lo, ou se, ao 

contrário, sentindo-se superior ao outro, deveria absorvê-lo. 

Essas relações de forças a que se refere o autor foram por ele definidas como um duplo 

movimento de fechamento sobre si (força centrípeta) e/ou de abertura para o outro (força 

centrífuga). A existência dessas forças indica a emergência de lutas valorativas, ideológicas e 

culturais que as palavras travam por meio de atores sociais nos espaços discursivos, o que está 

fortemente ancorado na perspectiva dialógica do discurso de Bakhtin (2003). 

Para Charaudeau (2016, p. 30), essas mesmas relações de forças podem produzir uma 

espécie de isolamento em si mesmo, quando os indivíduos de um dado grupo veem a sua 

identidade ameaçada. É possível que esse grupo reivindique especificidades, apague as 

semelhanças possíveis com o outro grupo, marque as diferenças, e realce os próprios valores 

que julga diferentes daqueles do outro grupo. E, se esse fechamento sobre si for levado ao 

extremo, pode produzir um efeito perverso que o autor chamou comunitarismo.  

 
O comunitarismo não é um mal em si, mas radicalizado, apresenta armadilhas: o do 

aprisionamento dos indivíduos em categorias, em essências comunitárias, que os 

fazem agir e pensar apenas em função das etiquetas que trazem na testa; o da dupla 

exclusão, de si para com os outros e dos outros para consigo, que, às vezes, os levam 

a carregar slogans como “morte ao outro”; o da autossatisfação que consiste em 

comprazer-se em sua própria reivindicação e a não ver mais como é o restante do 

mundo, reivindicações que só podem exacerbar as tensões entre comunidades 

opostas. (CHARAUDEAU, 2016, p. 31) 

Sobre esse tema, um recente estudo conduzido pelo Instituto de Tecnologia de 

Massachusetts (EUA) mostrou como as redes sociais reforçam a propensão humana a buscar 

informações que se alinhem a ideias preconcebidas. O trabalho conduzido pelo pesquisador 

Ethan Zuckerman, diretor do Centro de Mídia Cívica do (MIT) e professor associado da 

Universidade de Massachusetts, defende que a interação com notícias partidarizadas fortalece 

a sensação de pertencimento a grupos identitários. O artigo originalmente publicado sob o 
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título "Mistrust, Efficacy and the New Civics: Understanding the Deep Roots of the Crisis of 

Faith in Journalism", foi traduzido e publicado pela Folha de São Paulo em 24-09-2017.  

Os estudos citados acima tendem a considerar que as redes sociais estariam 

produzindo “bolhas ideológicas” inacessíveis a quem pensa diferente. Essa questão foi tratada 

pelo pesquisador Eli Pariser em seu livro publicado em 2012, sob o título O filtro invisível, 

por meio do qual o autor abordou o tema por ele intitulado “a bolha do filtro”. Os estudos 

desenvolvidos tendem a mostrar que só aparecem na linha do tempo do Facebook as 

postagens de perfis com os quais o usuário apresenta maior interatividade - seja através de 

comentários, curtidas, compartilhadas ou cliques. Mas quem decide isso não é o usuário. O 

autor acentua, ainda, que esse mecanismo algoritmo se assemelha à maneira como se dá a 

classificação de relevância no motor de busca do Google. Portanto, existem até 57 sinais que 

o Google observa sobre o usuário antes de determinar o que é interessante ou não durante um 

processo de busca. Nesse trabalho, o pesquisador deu por certo o fato de o algoritmo do 

Facebook apresentar conteúdo ao usuário com base naquilo de que ele gostou e que escolheu 

no passado, com forte tendência a reforçar ideias preconcebidas, tanto por ser provável que os 

amigos de uma pessoa concordem com o seu ponto de vista, quanto porque o comportamento 

on-line indica ao Facebook o conteúdo que mais lhe interessa.  

Ainda nessa perspectiva, recorremos a Hallin (1986), pois entendemos relevante a 

sistematização por ele criada para as notícias veiculadas na mídia tradicional norte-americana.  

Ele as definiu em três esferas: a do consenso, a do desvio e a da controvérsia legítima. Essas 

categorizações nos parecem muito próprias aos nossos estudos e, portanto, detivemo-nos a 

resumir seus conceitos. Na esfera do consenso, supõe-se haver um acordo generalizado em 

relação a um assunto ou posição e, portanto, não estão previstas discussões. Já na esfera do 

desvio, haveria um acordo generalizado sobre a inadmissibilidade de determinada posição 

(algo como “relação sexual entre adultos e crianças”, por exemplo), também nessa esfera não 

haveria discussões. Por último, na esfera da controvérsia legítima, haveria o acolhimento dos 

debates padronizados dentro de uma sociedade. Aqui entendemos haver legitimidade para um 

debate produtivo. 

Estamos, então, diante de um problema de ordem identitária que encontra 

agravamento nas mídias sociais: o diálogo nessas plataformas tem se tornado difícil, quase 

impossível, pois aquilo que um grupo vê como esfera de consenso, o outro concebe como 

esfera de desvio e vice-versa. Além disso, interessa-nos investigar a hipótese de existência de 

certo protagonismo, autoria, participação ativa na construção de conteúdos por meio das 
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postagens de meme cuja natureza favoreça um tratamento mais leve para questões polêmicas, 

controvertidas.  

Entendemos oportuno explicitar teoricamente a definição que adotaremos neste 

trabalho para controvérsias. Reportamo-nos, portanto, a McMullin (1987), o qual definiu o 

termo como “uma disputa, discussão ou um debate regular entre indivíduos ou grupos sobre 

um tema de interesse comum”. Para que haja uma controvérsia, segundo o autor, não é 

necessário que uma discussão concretamente se realize. Para ele, qualquer fenômeno social 

pode se tornar uma controvérsia se houver possibilidade de posições contrárias. Elas, então, se 

diferenciam de acordo com o conteúdo, com os atores, com o espaço e com a forma de 

participação do público. 

Destacamos abaixo dois memes postados no Facebook, um deles na fanpage intitulada 

geradordememes.com, em 15 de agosto de 2015, por meio do qual foi construída uma 

polarização entre “coxinha” versus “mortadela”, ligada ao posicionamento político-ideológico 

de direita ou de esquerda, respectivamente. Notamos nesses exemplares a tentativa de 

desqualificar os manifestantes alinhados à esquerda e vice-versa. Pelo tom agressivo e 

acusatório dado às postagens, o espaço da esfera de controvérsias legítimas parece ser tratado 

como de desvio, dificultando o diálogo entre os interlocutores. 

 

Fig. 22 – Meme de ação popular 

 
Fonte: https://www.geradordememes.com
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Fig. 23 – Meme de ação popular 

 
Fonte: http://irineumessias.blogspot.com/2016_01_07_archive.html

18
 

 

 

Os memes expostos são exemplos dos discursos polarizados que circulam na internet.     

Essa oposição “coxinha versus mortadela” tem seu início a partir dos protestos de 13 de 

março de 2015, no Brasil, motivados por conta de vários escândalos políticos. Entre eles, a 

investigação do ex-presidente Lula por conta de suspeita de crime de corrupção. Nos 

protestos, foram vistas várias pessoas que aparentavam ter um poder aquisitivo alto, chamadas 

"coxinhas" e os petistas que também receberam um apelido relacionado a comida, 

"mortadela". 

O termo "coxinha", nessa acepção, tem sido empregado para descrever uma pessoa 

“certinha” ou “arrumadinha” (pertencente a um estrato social privilegiado e de orientação 

político-ideológica de direita). É incerta a origem desse uso dado à palavra no contexto 

político, mas há três teorias que buscam explicar o aparecimento. A primeira delas diz referir-

se aos policiais militares (considerados inimigos principais dos esquerdistas na ditadura) que 

estacionavam seus carros em frente a locais que comercializavam coxinhas. A segunda está 

relacionada a policiais militares também. Conta-se que aqueles que tinham um baixo poder 

aquisitivo recebiam vale-alimentação que, na época, dava apenas para comprar algumas 

coxinhas. A última, e talvez a que mais faça sentido, é que homens ricos utilizavam bermudas 

mostrando as suas "coxas". Já o termo “mortadela”, por sua vez, tem a sua utilização no 

mundo político em um contexto bem recente e seria o contrário de "coxinhas", ou seja, o 

termo que as pessoas de direita utilizam contra as pessoas de esquerda. Ele estaria ligado aos 

militantes petistas que recebem lanches durante as manifestações, na maioria das vezes, pão 
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com mortadela. Também às pessoas que recebem lanches apenas para adensar as 

manifestações a favor da esquerda no Brasil 

Charaudeau (2014) aborda essa mesma temática tecendo reflexões sobre o que 

chamou identidade cultural. Para ele, vivemos em sociedade, por mais selvagens que 

sejamos. Portanto, nessa condição, nos encontramos em grupos e definimo-nos através deles e 

de algum modo pertencemos a eles. Daí emergem alguns importantes questionamentos, tais 

como: quem seria o “eu” no grupo? Nesse sentido, pontua o autor, “[...] Se eu sou, em parte, o 

que o grupo é, o que é esse grupo? Ele se define em si mesmo, ou se define por oposição a 

outros grupos?”. 

Nosso interesse deteve-se nesse ponto, na medida em que o posicionamento polarizado 

na formação identitária de alguns grupos parece traduzir-se dessa forma, ou seja, um grupo se 

define em oposição ao outro, explicitando o fenômeno linguageiro observado. Definir-se em 

oposição ao outro, diga-se de passagem, faz parte da construção identitária, segundo 

Charaudeau (2014) que assim dispôs: A identidade é uma soma de diferenças, e a busca de 

identidade é uma busca de diferenciação, uma busca pelo não outro. É por meio da prova da 

diferença que descobrimos nosso “o que ser”. No entanto, temos um problema cujo 

aprofundamento nos interessa nesta pesquisa. Isto é, diante da diferença, ao percebê-la, o 

sujeito passa a desenvolver um duplo processo, de atração e de rejeição em relação ao outro. 

A atração consiste em descobrir que o diferente de si existe, e, portanto, descobrir-se 

incompleto, imperfeito, inacabado. Isso haveria de gerar no sujeito uma força oculta a movê-

lo para a compreensão do outro. Charaudeau (2014) acentua que essa compreensão não se dá 

no sentido moral, da aceitação do outro, mas no sentido etimológico da apreensão do outro, de 

seu domínio até a sua absorção, sua predação, como se diz em etologia (ciência que estuda os 

costumes humanos como fatos sociais). Estaríamos todos, então, sujeitos a uma fascinação 

inafastável pelo outro; um desejo de outro si mesmo. 

O processo de rejeição diz respeito à ameaça que a diferença representa para o sujeito. 

Ocorreria, portanto, uma hierarquização do tipo: o outro é superior a mim?  É mais perfeito? 

Tem mais razão de ser do que eu?  Assim, geralmente a percepção da diferença vem 

acompanhada por um julgamento negativo, motivado pela sensação insuportável de o sujeito 

ter de aceitar que outros valores, outras regras, outros hábitos- que não são os seus próprios – 

sejam melhores, ou que apenas existam. Desse julgamento generalizado, por sua vez, são 

gerados os “estereótipos”, clichês, preconceitos. Eles funcionam como uma espécie de 

proteção, uma defesa contra a ameaça que representa o outro em sua diferença. Concordamos 

com Charaudeau (2014) quando ele afirma que esses julgamentos negativos têm uma 
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consequência inoportuna porque apontam para uma essencialização (ou seja, identidade 

única). Assim, ao julgarmos negativamente o outro, estaríamos protegendo a nossa própria 

identidade, caricaturando a identidade do outro, a fim de afirmarmos nossa razão contra o 

outro. Logo, nas palavras do autor, somos levados a julgar o outro tanto mais negativamente 

quanto mais estivermos convencidos de que nossas regras de comportamento e nossos valores 

são os únicos possíveis (ou que eles estejam ameaçados). 

Nesse aspecto, haveria um paradoxo sobre o qual construímos a nossa identidade. Para 

ele, nós precisamos do outro em sua diferença, a fim de tomarmos consciência de nossa 

existência, mas, contraditoriamente, desconfiamos do outro e, portanto, experimentamos a 

necessidade de rejeitá-lo ou de torná-lo semelhante a nós para eliminar essa diferença. Aí 

reside um risco assim definido pelo autor: 

 
Mas há o risco de, se tornarmos o outro semelhante a nós, simultaneamente 

perdermos a nossa consciência identitária, visto que ela só se concebe na 

diferenciação, e, se rejeitamos o outro, não haverá mais ninguém sobre quem 

fundamos nossa própria diferença. (CHARAUDEAU, 2014, p. 36) 

Portanto, acentua o autor, nessa esteira ocorre um jogo sutil de regulação presente em 

todas as sociedades humanas (até as mais primitivas), em meio a episódios de aceitação ou 

rejeição do outro, valorização ou desvalorização, reivindicação de nossa própria identidade 

em contraste com a identidade do outro. Para Charaudeau (2014, p. 5) não é tão simples ser 

“si mesmo”, pois ser “si mesmo” passa pelo processo de admissão da existência do outro e 

pelo processo de conquista desse outro. Nas palavras do autor: “Eu é um outro eu mesmo, 

semelhante e diferente”.  

Na perspectiva semiolinguística, tem-se por aceita a ideia de que a identidade se 

constrói sobre um princípio de alteridade que coloca em relação dialética o “eu” e o “outro” e 

isso acontece entre os grupos que ora se refugiam em si mesmos (movimento de preservação e 

de defesa), ora se abrem às influências exteriores, indo em direção aos outros ou deixando-os 

virem a si, assimilando-os ou se deixando penetrar por eles. Portanto, o que parece sustentar a 

construção identitária, portanto, é o fato de compreendê-la como resultante de nosso próprio 

olhar e do olhar do outro, ainda que o nosso desejo seja ser o que o outro não é. Nesse 

sentido, Charaudeau (2005, p. 4) é assertivo ao afirmar que “a identidade é uma soma das 

diferenças, e a busca de identidade é uma busca de diferenciação, uma busca pelo não outro”. 

Entendemos oportuno recorrer ao conceito de essencialização, cunhado das Ciências 

Sociais, a fim de ampliar o escopo de nosso trabalho e recorremos a Parekh (2000) de quem 

extraímos a seguinte assertiva: 
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[...] O conceito de natureza humana não deveria servir para tomarmos a igualdade 

humana como valor universal e abstrato, mas para entendermos que os outros seres 

humanos são similares o suficiente para serem inteligíveis para nós, mas diferentes o 

suficiente para tornar o diálogo intercultural necessário: “Nós, portanto, nem 

[devemos assimilá-los] à nossa concepção de natureza humana e negar a 

particularidade, nem [colocá-los] num mundo fechado em si negando a 

universalidade que eles compartilham conosco.” (PAREKH, 2000, p. 124) 

Portanto, para esse autor, assim como para outros teóricos multiculturalistas, seria um 

equívoco tomar as culturas como totalidades orgânicas, homogêneas, distinguíveis e que, por 

isso, deveriam ser mantidas estáticas e fechadas à influência intercultural para não perderem 

sua “autenticidade”, tarefa quase sempre atribuída a uma elite ou instituição vista como 

portadora da originalidade cultural de cada grupo (Parekh, 2000, p. 77-79). Naturalmente, não 

temos o objetivo de aprofundar esse referencial teórico, mas pelo caráter interdisciplinar da 

Semiolinguística, entendemos oportuno o diálogo com as Ciências Sociais, nesse 

enquadramento.  

Em síntese, ao pensarmos a respeito dos efeitos discursivos produzidos pelos memes 

digitais sob o prisma do engajamento em redes de sociabilidade, temos percebido, 

inicialmente, certo potencial a sugerir a compreensão deles como instrumentais à sensação de 

pertencimento, engajamento, acolhimento em novos formatos de redes construídas por 

afinidade e não mais fundamentalmente pelo caráter espacial em que se encontram os 

interactantes. Isso pode apontar um caráter socio-interacional, com forte apelo social, na 

medida em que o meme tem servido como elo de conexão em redes de afinidade, promovendo 

uma forma de afirmação identitária entre os interlocutores. 

 

3.3 Posicionamento ideológico (protagonismo) 

 

Etimologicamente, a palavra protagonista é derivada de protagonistés, que, em grego, 

significa o ator principal. Incorporado ao contexto digital, o termo ganha desdobramentos, 

sendo empregado, inclusive, como forma de promover a participação de crianças e de jovens 

no processo educativo e na abertura de espaços que favoreçam o exercício de sua cidadania. 

Essa compreensão só se torna possível com o desenvolvimento do conceito de 

tecnologia e de uma modificação na maneira de entender como as pessoas agem em relação a 

ela. Por exemplo, com os avanços ocorridos a partir do século XX nos estudos das áreas da 

educação e da tecnologia, sobretudo no campo da neurociência, a criança passou a ser 

reconhecida como cidadã. Nesse processo é importante investigar como os avanços 

tecnológicos, a criação da internet e das mídias sociais, além da forte presença da mídia 

tradicional, e até mesmo o contexto do mundo contemporâneo: consumista, populoso, 
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apressado e violento têm influenciado o desenvolvimento dos jovens do século XXI e de que 

maneira isso está relacionado à forma com que eles atuam na sociedade. 

A tecnologia e a mídia exercem hoje em dia um papel central na vida das crianças e 

dos jovens, na medida em que tanto influenciam como atuam no desenvolvimento de novas 

capacidades e modos de pensar, tornando-os mais independentes e rápidos de raciocínio, se 

comparados às gerações passadas. Muito menos lineares e bastante hipertextuais e 

hipermodais, o desenvolvimento cognitivo ocorre em meio a muitos estímulos e processos. 

Assim, quando se propõe analisar a cultura ou a cibercultura é preciso quebrar o paradigma 

de uma visão idealizada no mundo dos adultos. O diferencial é observar as formas com que as 

crianças e os jovens se organizam, suas preferências e hábitos em diferentes situações. Nessa 

perspectiva, é fundamental considerar os diferentes universos que se configuram, 

provenientes das diferentes culturas e modos pelos quais os jovens se estabelecem nos 

contextos em que estão inseridos. 

E, por falar em cultura, temos a destacar o fato de o meme estar bastante relacionado à 

cultura popular, como já abordamos anteriormente. Inclusive, temos observado, a partir dos 

exemplos, que ele é produzido com narrativas curtas, estrutura simples e temas de natureza 

complexa e controvertida. Isso, em alguma medida, pode explicar parte da resistência que 

esse gênero emergente encontra perante alguns grupos conservadores. Historicamente, tem 

sido assim, ou seja, as manifestações populares tendem a ser consideradas inferiores, de 

menor prestígio. 

Estamos inseridos numa nova dinâmica global de produção de sentidos em que os 

sujeitos atuam colaborativamente e isso é devido em muito à internet. Nessa nova dinâmica 

que marca o comportamento participativo especialmente dos jovens, a rede mundial de 

computadores exerce um papel fundamental no processo de transição de uma cultura centrada 

na escrita para uma cultura multimidiática, como bem define Santaella (2014, p. 211). Assim, 

no mesmo ato de comunicação, é possível: ver, ouvir e ler. Isso, diz a autora, acabou por 

conduzir à realidade da hipermídia, entendida como a mistura entre hipertexto e multimídia. 

Esse fenômeno tem sido chamado por alguns autores de “convergência midiática”, e, entre 

eles, Briggs & Burke (2016), ao destacarem que só a partir da década de 1980 esse conceito 

foi aplicado ao desenvolvimento tecnológico digital, propondo a integração de texto, 

números, imagens e sons. Isso se deu fundamentalmente em função da internet e da 

globalização. Elas proporcionaram novas perspectivas de conexões entre os seres humanos. 

Uma dessas diferentes maneiras de se comunicar e de transmitir conhecimentos e informações 

é representada pelo meme. Ainda sobre ele, Dawkins (1979), acentua que, para a sua 
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autopropagação, passa por um processo contínuo que vai desde a criação, entendimento ou 

compreensão até a reprodução. Nessa vertente, os aspectos meméticos parecem representar 

uma mudança de paradigma, reproduzindo discursos, elencando práticas sociais, inovando 

modos de ver a realidade e agir sobre a sociedade a que estamos articulados.  

McLuhan (1996) foi assertivo e pioneiro ao atentar para o fato de que a evolução das 

tecnologias transformaria os mais diversos tipos de relação entre os indivíduos. Notadamente, 

o século XXI, nomeado por Santaella (2003a, 2010) como o da Sociedade Digital, é marcado, 

principalmente, pelos avanços tecnológicos e pelo aparecimento de um novo perfil de criança: 

os nativos digitais. Sobre esse assunto, Prensky (2001) nos explica que as crianças nativas 

digitais apresentam uma intimidade com os meios digitais e possuem habilidade e 

competência de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. A geração desses nativos alterou, 

assim, definitivamente, os rumos da comunicação, bem como da educação. Tudo isso, 

logicamente, tem impactado a forma de pensar esses temas, a partir de novos paradigmas, 

porque os avanços tecnológicos mudaram a forma de ser, agir e pensar da sociedade.  

Já temos por senso comum o fato de a geração digital ser conhecida como Geração Y. 

Esta tem crescido em um mundo no qual a comunicação digital tem um papel fundamental, 

tanto na sua formação quanto na compreensão da realidade. Isso se dá muito em razão de ser 

através dessa expansão das novas tecnologias que essa geração se expressa e interage, seja por 

meio de sons, imagens e textos verbais. Assim, a Geração Y é caracterizada pelas múltiplas 

competências e habilidades sensório-verbais e visuais que possuem e utilizam para se 

comunicar.  

Coelho & Coelho (2012) em sua pesquisa analisaram alguns vídeos publicados no 

Youtube (plataforma de compartilhamento de vídeos com sede na Califórnia), com crianças 

produzindo anúncios publicitários. Eles observaram que as protagonistas não são atrizes 

infantis e nem especialistas na área de propaganda, mas, sujeitos que nasceram em uma época 

de expansão digital - da web 2.0 - e da evolução dos aparatos tecnológicos. Assim sendo, 

essas crianças fazem parte da geração conhecida como Geração Y, chamada “Geração da 

Internet”. Tal conceito refere-se a crianças nascidas a partir da década de 1980. Essa geração 

nasceu, cresceu e se desenvolveu em um período de grandes transformações tecnológicas, 

dizem os pesquisadores, logo, por suas correlações com esse meio digital, adquiriram 

competências e habilidades que lhes permitem desenvolver diferentes atividades a partir 

desses novos meios de comunicação tecnológica. Há também, segundo os autores, outras 

produções publicadas no Youtube com protagonistas infantis que ensinam a maquiar, se vestir 

etc. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_armazenamento_de_v%C3%ADdeos
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Os pesquisadores ainda acrescentam a respeito dessas transformações 

comportamentais emergentes do século XXI, o fato de elas evidenciarem, então, que a 

contemporaneidade reflete a lógica da informação, graças às mudanças tecnológicas, 

produzindo efeitos também na cultura. Isso ganhou maior intensidade e se expandiu nos anos 

1990, quando houve a difusão do computador e das redes (Internet). Assim, para Coelho & 

Coelho (2012), os avanços tecnológicos concomitantes a esse mesmo período impactaram e 

transformaram as relações comunicacionais, isto é, a Geração Y (nativos digitais) alterou, 

definitivamente, os rumos da comunicação e da sociabilidade.  

A internet, portanto, tem produzido um novo modelo de atuação dos sujeitos enquanto 

produtores de conteúdos em espaços midiáticos bastante dialógicos, inclusive, ao se 

posicionarem com certa leveza diante de temas bastante controvertidos. Portanto, podemos 

compreender como um novo modelo de interação dialógica no qual todos têm voz e vez, a 

exemplo do que acentuou Bakhtin (1978, 1998). Essa potencialidade de diálogo foi alcançada 

a partir dos avanços da internet. Assim, verificamos que o meio digital abre a possibilidade de 

levar ao extremo as propostas de Bakhtin sobre dialogismo.  

A esse respeito, Casaqui explica que:  

 
na base de toda a teoria bakhtiniana, está o conceito de dialogismo – todos os 

discursos que configuram determinada comunidade, cultura, sociedade dialogam 

entre si, com os discursos que o antecederam, com os seus contemporâneos e com 

discursos futuros, uma vez que o outro para o qual se destina está sempre presente 

no seu processo de elaboração, agindo coercitivamente, influenciando em sua forma 

e seu sentido. (CASAQUI, 2005, p. 34) 

O próprio Bakhtin (2003) definiu dialogismo a partir da noção de recepção e de 

compreensão de uma enunciação, entendida como um território comum entre o locutor e o 

locutário. Portanto, o texto não é visto isoladamente, mas sim correlacionado a 

outros discursos similares. Segundo Bakhtin, o diálogo pode ser definido como "toda 

comunicação verbal, de qualquer tipo que seja". Esse diálogo entre os textos escritos e falados 

recebeu, entre outras, a seguinte definição: 

 
as relações dialógicas são de índole específica: não podem ser reduzidas a relações 

meramente lógicas (ainda que dialéticas) nem meramente linguísticas (sintático-

composicionais). Elas só são possíveis entre enunciados integrais de diferentes 

sujeitos do discurso. (BAKHTIN, 2003, p. 323) 

Essa visão dialógica bakhtiniana nos parece coerentemente aplicável ao gênero 

discursivo aqui estudado, ou seja, os memes digitais, na medida em que a evolução e o 

desenvolvimento das novas tecnologias (celular, tablet, câmera digital, dentre outros) 

transformaram as relações e comunicação entre os indivíduos, conforme estudos de McLuhan 

https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_do_discurso
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(1996). Nesse sentido, Prensky (2001), ao descrever as habilidades dos nativos digitais, 

evidenciou, principalmente, a capacidade deles em realizar múltiplas tarefas, ao mesmo tempo 

sem mostrarem temor diante dos desafios expostos pela tecnologia. Por sua vez, Santaella 

(2003, 2010) completando as afirmações, tanto de McLuhan (1996) quanto de Prensky 

(2001), evidencia que esses nativos digitais devem ser caracterizados como verdadeiros 

ciboguers
19

, dada a sua habilidade e competência de comunicação diante desses novos 

aparatos tecnológicos.  

Enfim, concordamos com Coelho & Coelho (2012) quando os autores destacam que a 

geração digital, ou melhor, a Geração Y está em expansão no mundo todo e que cada vez mais 

com o auxílio da internet e dos novos aparatos tecnológicos essa geração tem ampliado suas 

habilidades e competências comunicativas e de aprendizagem. Assim, todas essas mudanças 

indicam que os sujeitos comunicantes, ao se apropriarem dessas novas tecnologias de 

comunicação em rede, parecem mais participativos, colaborativos e engajados em discussões 

em torno de temáticas de natureza complexa ainda não pacificadas na sociedade. 
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77 

 

4 MEME NA PERSPECTIVA SEMIOLINGUÍSTICA 

 

 

Neste capítulo iremos abordar o meme na perspectiva linguageira, considerado como 

um gênero discursivo emergente, predominantemente verbo-visual, marcado pela repetição do 

componente verbal ou do imagético, com repercussão desenfreada e mediante contrato 

estabelecido entre os sujeitos do ato. 

Nas seções 4.3 e 4.4 deste capítulo, abordamos temas que não são propriamente da 

Semiolinguística, mas, sim, da Linguística Textual. No entanto, são temáticas muito alinhadas 

aos aspectos linguageiros próprios do meme em circulação na internet. 

 

4.1 Gêneros discursivos e contrato de comunicação 

 

O homem contemporâneo atua em campos muito amplos e complexos. Mesmo assim, 

o uso da linguagem está presente em todos eles. Esses usos linguageiros, pode-se assim dizer, 

são bastante variados quanto ao caráter e às formas. O próprio Bakhtin (2003, p. 261), ao 

introduzir o capítulo dedicado aos gêneros discursivos, faz essa afirmação. 

Para Bakhtin (2003, p. 261) o emprego da língua se efetua em forma de enunciados 

orais ou escritos, concretos e únicos, produzidos nos diversos domínios discursivos nos quais 

os sujeitos estão inseridos, ou seja, determinados campos de atividade humana.  

O estudo dos gêneros discursivos, apesar do conjunto de teorias e de trabalhos 

produzidos com o propósito de facilitar a sua compreensão, não nos parece um campo de 

conhecimento exaurido. Tema de natureza complexa, muito em função da plasticidade 

recorrente, submetidos aos movimentos dinâmicos das sociedades e dos sujeitos que os 

produzem e os fazem circular, passam por constantes transformações. Nesse sentido, pode-se 

pensar na coerência e atualidade do pensamento de Bakhtin (2003, p. 262) ao proferir que “a 

riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são inesgotáveis as 

possibilidades da multiforme atividade humana [...]”. No final do século passado, parecia 

predizer o que seria experimentado nos anos futuros com a rápida expansão das novas 

tecnologias, particularmente no campo das telecomunicações, com forte influência nos 

processos de interação humana até então vigentes.  

A origem histórica dos gêneros discursivos está na Antiguidade Clássica, com 

Aristóteles, o qual, por sua vez, se reportou às tradições Retórica e Poética. Os estudos 

retóricos defendem a tripartição entre gênero judiciário, deliberativo e epidítico. O judiciário 

acusa (acusação) ou defende (defesa). O deliberativo aconselha ou desaconselha em todas as 

questões referentes à cidade: paz ou guerra, defesa, impostos, orçamento etc. O epidítico (ou 
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laudatório) censura e, na maioria das vezes, é empregado para louvar um homem ou uma 

categoria de homens, tais como os mortos na guerra. O judiciário se refere ao passado, com 

forte atuação no esclarecimento, qualificação e julgamento. O deliberativo ao futuro, pois 

inspira decisões e projetos. Finalmente, o epidítico ao presente porque o orador propõe-se à 

admiração dos espectadores, embora utilize argumentos do passado e do futuro. A esse 

respeito, Charaudeau (2004) diz que desde essa época coexistiram duas problemáticas. Por 

um lado, uma resultante do papel do poeta grego, responsável por celebrar os heróis e de 

resolver os enigmas (o que acabou por codificar a poesia em certo número de gêneros, tais 

como o épico, o lírico e o dramático). Com o propósito de gerir a vida da cidade e os conflitos 

comerciais e políticos, surge outra questão, a dos retóricos, e toma a palavra pública como um 

instrumento de deliberação e de persuasão política. 

Ainda no final do século XIX, a Retórica entra em declínio e, assim, a noção de 

gênero e de subgênero passa a ser tratada, essencialmente, no quadro da tradição literária. 

Esse cenário persiste até o século XX, quando Bakhtin, procura ampliar os estudos em torno 

da noção de discurso, retomando a discussão dos gêneros. A partir daí, então, ele alarga a 

concepção de gêneros para além das definições circunscritas a literários e retóricos, ao 

considerar que enunciados relativamente estáveis estão presentes em todas as esferas de 

atividade humana e é por meio deles que a linguagem se realiza. 

Bakhtin ainda ocupa posição de destaque nos estudos sobre gêneros. Sobretudo numa 

perspectiva de análise de discurso onde se procura articular as falas e os lugares que as 

autorizam, conforme Maingueneau (2005). Charaudeau (1995) concebe a noção dos gêneros 

discursivos como essencialmente inscritos em um quadro contratual da troca comunicativa 

onde os sujeitos atuam a partir de restrições e de estratégias. Para o autor, o espaço das 

restrições (o externo) é interdependente do espaço das estratégias (o interno). Portanto, ainda 

que haja uma influência do espaço situacional, há um sujeito comunicante que apresenta um 

projeto de fala marcado por sua singularidade. Nesse contexto, o autor defende: 

 
O contrato de comunicação não impede nem a pluralidade de identidades, nem a 

diversidade de estratégias, de um lado, e as possíveis interpretações, de outro. O 

contrato de comunicação não é mais que um marco mínimo, necessário para a 

intercompreensão, uma base comum de reconhecimento, de marco do sentido, de 

estabilização de uma parte da produção/reconhecimento do sentido, a partir do qual 

se pode jogar com uma multiplicidade de variações e criações de sentido. 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 51) 

Logo, o sujeito comunicante tem a liberdade de utilizar estratégias para atingir suas 

visadas, ainda que o contrato exerça alguma influência quanto à estabilidade e à 

previsibilidade dos comportamentos comunicativos. Portanto, será na arena das trocas 
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linguageiras, no jogo social a que o autor denominou mise en scène, que o sujeito tentará 

garantir seu projeto de fala, valendo-se de três estratégias comunicativas: legitimidade, 

captação e credibilidade.  Através da legitimidade, o sujeito tende a justificar seu direito à 

palavra, sua participação social nas trocas linguageiras. Já a captação está na instância das 

crenças, na medida em que age sobre o outro, buscando influenciá-lo. Por último, ao 

testemunhar sua posição de verdade, buscará agir sobre os conhecimentos do outro, a fim de 

garantir credibilidade. Então, nesse jogo comunicativo, os sujeitos não têm garantia prévia do 

direito à palavra. Essa prerrogativa ocorre mediante a situação de comunicação, na medida em 

que cada um é legitimado pelas normas sociais que compõem os rituais linguageiros. O 

sujeito comunicativo tem a intenção de captar o interlocutor e, portanto, deve organizar seu 

discurso nesse sentido, e isso geralmente ocorre por meio da emoção (a captação pelo pathos). 

Sobre esse assunto Charaudeau diz: 

 
Para tocar o outro, o sujeito falante recorre a estratégias discursivas que focam a 

emoção e os sentimentos do interlocutor ou do público de maneira a seduzi-lo ou, ao 

contrário, de maneira a lhe provocar medo. Trata-se, aqui, de um processo de 

dramatização, ou seja, trata-se de uma armadilha discursiva destinada a aprisionar o 

outro nas redes de suas pulsões emocionais. (CHARAUDEAU, 2010b, p. 60) 

Ao tempo que tenta captar o interlocutor, o sujeito comunicante deve construir para si 

uma imagem identitária (o ethos) que favoreça às suas intenções, capaz de atrair o outro para 

que os efeitos pretendidos sejam alcançados ainda que parcialmente. Resumidamente, então, 

podemos dizer que Charaudeau concebeu uma representação do dispositivo de encenação da 

linguagem, de modo a orientar a discussão sobre a problemática sociocomunicacional e da 

encenação linguageira, sintetizada no quadro seguinte: 

 

Quadro 3 – Representação do dispositivo de encenação da linguagem 

 
Fonte: CHARAUDEAU (2013, p. 68) 
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Por meio dessa representação, Charaudeau (2013, p. 68) ilustra a interação que ocorre 

entre os sujeitos que atuam nos dois circuitos, o situacional (externo) e o linguageiro 

(interno).  O autor, então, explica que o primeiro movimento leva à construção do que 

denominou modelo sóciocomunicativo, cuja correlação conduz a uma definição do objetivo 

discursivo numa teoria dos gêneros. Já o segundo movimento, por sua vez, considera o texto 

como uma superfície semiolinguística composta de signos-instruções que se tornam signos-

índices em função das características do gênero e da encenação do sujeito. 

A perspectiva defendida pelo autor, ilustrada na representação dos circuitos 

anteriormente apresentada, ratifica a compreensão dele a respeito do ato de linguagem como 

um movimento contínuo de alternância entre o social e o linguageiro, o que chamou 

encenação comunicativa. Nela, os gêneros parecem realizar um papel fundamental.   

Charaudeau (2013, p. 68) é assertivo ao dizer que nas trocas linguageiras os sujeitos agem 

com certa regularidade comportamental e que há constantes que as caracterizam. Elas 

permanecem estáveis por um determinado período. Acrescenta-se o fato de os discursos de 

representação dos sujeitos confirmarem essas constantes e as regularidades, atribuindo-lhes 

valores e determinando, assim, o quadro convencional no qual os atos de linguagem fazem 

sentido. A esses dados semiotizados que correspondem a índices retirados do conjunto dos 

comportamentos sociais, convergentes e constantes, chamou dados externos. 

Os dados externos, por sua vez, se ampliam em quatro categorias ligadas às condições 

de produção da enunciação linguageira, assim nomeadas: condição de identidade, condição de 

finalidade, condição de propósito e condição de dispositivo. A identidade é uma das condições 

essenciais de todo ato de linguagem, ou seja, os sujeitos ali inscritos atuam como parceiros 

engajados, ligados por traços personológicos de idade, sexo, etnia etc., além de traços que 

sinalizam o status social, econômico e cultural, podendo também indicar a natureza ou o 

estado afetivo dos parceiros. A finalidade, por sua vez, refere-se a uma espécie de condição a 

exigir que todo ato de linguagem seja ordenado em função de um objetivo. Diz respeito à 

problemática da influência que se dá em forma de visadas, ou seja, o mecanismo de tentar 

fazer com que o outro seja incorporado à sua própria intencionalidade.  

Charaudeau (2013, p. 69) apresenta quatro tipos de visadas, às quais atribui a 

possibilidade de combinar-se entre si: a prescritiva – consiste em querer levar o outro a agir 

de uma determinada maneira; a informativa – transmissão de um saber a quem se presume 

não possuí-lo; a incitativa – aquela que procura atribuir valor de verdade ao que se está sendo 

dito; e o pathos – pretende provocar no parceiro do ato de linguagem um estado emocional 

agradável ou desagradável. Já o propósito é tido por Charaudeau como uma espécie de 
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macrotema, ou seja, discurso dominante ao qual a troca deve reportar-se. A ideia é que os 

parceiros envolvidos no ato de comunicação admitam antecipadamente esse macrotema, sob 

pena de atuarem “fora de propósito”. O dispositivo é uma condição que atua sobre o ato de 

comunicação de maneira a exigir-lhe uma construção particular, segundo as circunstâncias 

materiais em que se desenvolve. Por sua vez, os dados internos dizem respeito àqueles 

propriamente discursivos. Referem-se, então, aos comportamentos dos parceiros da troca, 

suas maneiras de falar, os papéis linguageiros que devem assumir as formas verbais (ou 

icônicas) que devem empregar, em função das instruções contidas nas restrições situacionais. 

Esses dados constituem o conjunto dos comportamentos linguageiros esperados quando os 

dados externos da situação de comunicação são percebidos, depreendidos, reconhecidos, 

conforme Charaudeau (2013, p. 70). Deles fazem parte três espaços de comportamentos 

linguageiros, assim nomeados: de locução, de relação e de tematização. 

No espaço de locução, o sujeito falante almeja, de algum modo, conquistar seu direito 

de poder comunicar. Logo, deve resolver o problema da tomada da palavra. Por sua vez, o 

espaço da relação é aquele em que o sujeito falante estabelece relação de força ou de aliança, 

de exclusão ou de inclusão, de agressão ou de conivência com o interlocutor. Por último, no 

espaço de tematização, se dá a constituição dos domínios do saber, ou seja, os temas da troca. 

Portanto, o sujeito falante deve posicionar-se quanto ao tema inerente ao contrato de 

comunicação, seja pela aceitação, rejeição, deslocamento ou troca.   

A determinação do ato de comunicação a que nos referimos anteriormente é uma 

característica parcial, já que nenhum ato está totalmente determinado. Ainda que o sujeito 

falante esteja sobredeterminado pelo contrato de comunicação que caracteriza cada situação 

de troca, haverá sempre uma margem de manobra que permite ao sujeito realizar seu projeto 

de fala pessoal. Assim, diz-se que todo ato de linguagem é um ato de liberdade, sem deixar de 

ser uma liberdade vigiada. Ao se falar em sujeitos do ato de comunicação, aponta-se para os 

conceitos de instâncias de produção e de recepção. Particularmente temos interesse neste 

trabalho pela instância de produção (especialmente o interpretante que vira instância de 

produção ao curtir ou compartilhar). Ela é de natureza compósita e compreende vários tipos 

de atores. Todos eles atuam conjuntamente com o propósito de produzirem uma enunciação 

aparentemente unitária e homogênea do discurso midiático, uma espécie de coenunciação, que 

representa a ideologia do organismo de informação. 

Ainda que as teorias acerca de mídias considerem o público como o maior 

representante da instância da recepção, sabe-se que na verdade não há clareza total sobre esse 
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público, ainda que haja inúmeras tentativas de identificá-lo. O que há, provavelmente, são 

hipóteses a respeito dele: classe social, faixa etária, local de residência etc.  

Após essa breve exposição, pretendemos abordar o contrato de comunicação midiática 

mais amiúde. Ele visa a uma maior credibilidade junto ao maior número de receptores; situa-

se entre duas visadas: a de informação (fazer saber) e a de captação (fazer sentir). No contrato 

de informação é a visada de fazer saber (ligada à verdade) que predomina, pois o mundo tem 

uma existência em si e é “reportado com seriedade numa cena de significação credível”. 

Charaudeau (2013, p. 88) afirma ainda, no entanto, que na instância midiática não se trata 

bem “da verdade (...), mas sim das condições de veracidade”, ou seja, à mídia cabe autenticar 

os fatos atribuindo-lhes verossimilhança: descrevê-los, explicá-los, justificar as explicações 

dadas.  

Dessa forma, é importante no contrato de comunicação midiática autenticar o fato, que 

consiste em fazer crer; dizer o que aconteceu, através da reconstituição ou analogia; 

dizer/mostrar a intenção, revelando o que estava oculto, o que pode ser feito através de 

confissão ou denúncia; fornecer a prova, através de análises e demonstrações, como se pode 

ver no trecho:  

Dizer o que aconteceu é construir a memória dos homens e permitir-lhes apropriar-

se do passado [...]. Revelar a intenção oculta equivale a triunfar sobre forças do 

poder que se apoiam no segredo e na mentira [...], ou então a triunfar sobre enigmas 

constituídos pelo conhecimento do homem[...]. Fornecer a prova das explicações 

equivale a manifestar o triunfo da razão, o poder da inteligência humana, a 

dominação do pensamento sobre a matéria, sem a qual a descrição dos fatos não 

teria nenhuma utilidade. (CHARAUDEAU, 2013, p. 90-91) 

 

A visada de captação, por outro lado, está orientada para o parceiro da troca e, nesse 

momento, a instância midiática vê-se num problema duplo: por um lado, a necessidade de 

“seduzir” o público consumidor de informação para “comprar seu produto”, pois está em 

concorrência com os demais mecanismos de informação; por outro, o “dever de informar” o 

mais corretamente possível sobre os acontecimentos do mundo.  

Portanto, na visão desse pesquisador: 

A instância midiática acha-se, então, “condenada” a procurar emocionar seu público, 

a mobilizar sua afetividade, a fim de desencadear o interesse e a paixão pela 

informação que lhe é transmitida. O efeito produzido por essa visada encontra-se no 

extremo oposto ao efeito de racionalidade que deveria direcionar a visada de 

informação. (CHARAUDEAU, 2013, p. 92) 

Vemos, assim, que o contrato de comunicação midiática está marcado pela contradição 

do compromisso com a informação, o fazer saber, buscando seriedade e credibilidade; e com 

o fazer sentir, satisfazendo o princípio da emoção que inclui a escolha de estratégias 
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apropriadas para uma forma de encenação da informação. Acrescentam-se os conceitos 

baseados em Charaudeau & Maingueneau (2016) que definem o contrato de comunicação 

como a condição para os parceiros de um ato de linguagem se compreenderem minimamente 

e poderem interagir. 

Ainda que não explicitamente, nota-se a recorrência do conceito de contrato de 

comunicação em diversos filósofos da linguagem. Todos parecem alinhados à hipótese de 

dialogismo proposta por Bakhtin (1984), ao afirmar que nunca se fala sem o “já dito”. Além 

disso, esses mesmos filósofos advogam a hipótese de coconstrução do sentido, o que implica 

a necessidade de “condições de intenção” coletiva para que a comunicação seja possível, 

como postulam Searle apud Lepore & Van Gulick (1991, p. 227), “negociação” em 

Kerbrat-Orecchioni (1984, p. 225), a hipótese de relevância proposta por Grice (1975), entre 

outras. 

Segundo Charaudeau & Maingueneau (2016), todas essas hipóteses convergem para 

uma definição contratual do ato de linguagem, ao implicar a existência de dois sujeitos em 

relação de intersubjetividade, assim como a existência de convenções, de normas e de acordos 

que regulamentam as trocas linguageiras. Além disso, saberes comuns que permitem o 

estabelecimento de uma intercompreensão. 

 

4.2 O modo enunciativo de organização do discurso: expressão e engajamento em meme de 

ação popular  

 

Iniciamos essa seção procurando destacar os níveis de competência da linguagem 

conforme proposto por Patrick Charaudeau (2001, p. 13), que em seu postulado sobre esse 

tema, enfatiza que a construção do sentido, mediante qualquer ato de linguagem, procede de 

um sujeito que se dirige a outro sujeito, dentro de uma situação de intercâmbio específica, de 

modo a sobredeterminar parcialmente a escolha dos recursos de linguagem a serem usados. 

Portanto, a partir dessa perspectiva, ele elaborou um modelo que consta de três níveis de 

construção dos sentidos, com três tipos de competências correspondentes para o sujeito: nível 

situacional e competência situacional, nível discursivo e competência discursiva, nível 

semiolinguístico e competência semiolinguística. 

O nível situacional está relacionado à competência situacional e, segundo o autor, 

compreende quatro aspectos em função dos quais o sujeito deverá estar apto para construir 

seu discurso: (a) a identidade dos protagonistas do intercâmbio dentro das relações de poder, 

aspecto que engloba papel social, status, situação/localização, hierarquia; (b) a finalidade ou 

os fins discursivos; (c) o tema; e (d) as circunstâncias materiais. A identidade dos 
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protagonistas do intercâmbio determina “quem fala com quem?”, em termos de estatuto, papel 

social e situação dentro das relações de poder (hierarquia). A identidade do sujeito falante 

determina e justifica seu “direito de fala”. 

Assim, a finalidade do ato de comunicação é dada pela resposta à pergunta implícita 

seguinte: estou aqui para dizer o quê?  Nesse nível estão implicados comportamentos, em 

termos de fins discursivos, do tipo: prescrição, solicitação, informação, incitação, instrução, 

demonstração. Por sua vez, o propósito está relacionado ao princípio de pertinência em 

referência à ideia de que todo ato de linguagem se emoldura dentro de uma área temática, por 

geral que seja. Trata-se da tematização, isto é, da maneira como se estrutura o “acerca do qual 

se fala”, em termos de temas (macro e microtemas). Finalmente, as circunstâncias materiais 

fazem a distinção das variantes dentro da situação global de comunicação, dando-lhe 

dimensões específicas. Trata-se, em primeiro lugar, do que determina as situações de 

intercâmbio orais (interlocutivas) ou escritas (monolocutivas). Já no nível discursivo, atua a 

competência discursiva que determina a capacidade de manipulação (EU)/reconhecimento 

(TU) das estratégias de mise en scène” (CHARAUDEAU, 2001, p. 15). Destacamos, 

entretanto, que as estratégias de encenação se desprendem do nível situacional, pois são 

atitudes enunciativas que o sujeito falante constrói em função dos elementos da situação, 

elaboradas a partir de um Eu e um Tu da enunciação. Esse nível comporta três ordens 

discursivas: a enunciativa, a enunciatória e a semântica.  

No campo enunciativo, as estratégias remetem às atitudes enunciativas que o sujeito 

falante constrói em função dos elementos de identificação e inter-relação da situação de 

comunicação (já que são sobredeterminantes), bem como em função da imagem de si mesmo 

que pretende transmitir e da que deseja atribuir ao outro. Elabora a partir daí um Eu e um Tu 

da enunciação que coincidem com esses elementos ou os ocultam. Ele o conseguirá mediante 

um jogo da modalização do discurso e a construção dos papéis enunciativos (de ordem 

elocutivo, alocutivo, delocutivo). Essas estratégias delimitam a situação de enunciação que se 

desprende do marco situacional. Já as de ordem enunciatória remetem ao que 

Charaudeau (1992) denominou em: o modo descritivo, o narrativo e o argumentativo. Nesse 

caso, também é necessária uma atitude do sujeito para saber manejar os distintos modos de 

descrição, narração e argumentação, a respeito dos quais é preciso delimitar sua não 

universalidade, já que cada comunidade desenvolve seus modos de organização do discurso 

(CHARAUDEAU, 2001, p. 16). Esse tipo de competência se adquire tanto através da 

experiência (leitura/escrita) como da escola. 
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Charaudeau (2001) remete a ordem semântica ao entorno cognitivo compartilhado, 

fazendo referência a Sperber (1989). Trata-se do fato de que, para se compreender um ao 

outro, é necessário que ambos os protagonistas do intercâmbio (locutor e interlocutor) 

recorram a conhecimentos supostamente compartilhados.  

Por último, o nível semiolinguístico, segundo Charaudeau (2001), é aquele em que se 

constrói o texto. Para o autor (2001, p. 17), “texto é o resultado de um ato de linguagem 

produzido por um sujeito dado dentro de uma situação de intercâmbio social dada e possuindo 

uma forma peculiar”. No entanto, a fim de produzir tal efeito, é necessária uma atitude de 

adequação da formalização do texto à determinada intenção, levando-se em conta as 

exigências anteriormente definidas. Essa formalização a que nos referimos está organizada em 

três níveis e cada um requer um saber-fazer em termos de composição do texto, de construção 

gramatical e, assim como, de um saber-fazer relativo ao uso adequado das palavras e o léxico, 

segundo o valor social que transmitem. Portanto, estamos a tratar de uma competência 

específica que consiste em saber reconhecer e usar as palavras em função de seu valor de 

identificação e sua força portadora de verdade. Assim, então, a competência semiolinguística 

defende o fato de que todo sujeito que se comunica e interpreta possa manipular-reconhecer a 

forma dos signos, suas regras combinatórias e seu sentido, consciente de um uso para 

expressar uma intenção de comunicação, de acordo com os elementos do marco situacional e 

as exigências da organização do discurso. 

Feita essa abordagem a respeito dos níveis de competência de linguagem, iremos tratar 

especificamente dos modos de organização do discurso, com destaque para o Enunciativo. 

Portanto, a respeito dos modos (o narrativo, o descritivo, o argumentativo e o enunciativo), 

Oliveira (2003) os definiu como “maneira de estruturar o texto, visando a uma função típica 

de cada um”. Logo, ao narrativo compete contar ou relatar; ao descritivo, por sua vez, 

descrever; ao argumentativo, “explicar uma verdade numa visão racionalizante para 

influenciar o interlocutor”; e ao enunciativo, comandar os demais. Segundo 

Charaudeau (1992, p. 642-646), o enunciativo exerce uma função metadiscursiva. 

Charaudeau (2014, p. 81) se refere ao modo Enunciativo como uma categoria de 

discurso. Esse modo, então, para ele, exerce a função de apontar a maneira pela qual o sujeito 

falante age na encenação do ato de comunicação. Nesse sentido, o autor se ocupou em 

categorizar o verbo “enunciar” no âmbito da análise do discurso, sobre o qual definiu: 

“fenômeno que consiste em organizar as categorias da língua, ordenando-as de forma a que 

deem conta da posição que o sujeito falante ocupa em relação ao interlocutor, assim como ao 

que ele diz e em relação ao que o outro diz” (CHARAUDEAU, 2014, p. 82). A partir dessa 
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definição, o precursor da Semiolinguística apresentou funções diferenciadas para o modo 

enunciativo, ou seja: alocutivo, elocutivo e delocutivo. Portanto, no alocutivo, o locutor 

envolve o interlocutor em sua enunciação e lhe impõe o conteúdo de sua fala. O interlocutor 

está presente no ato de enunciação sob a forma de um pronome pessoal (você, tu, senhor, 

vossa excelência etc.), nome próprio ou comum que o identifique, frases imperativas e 

interrogativas. Temos alguns exemplos de modalidades alocutivas: interpelação, injunção, 

autorização, advertência, julgamento, sugestão, proposição, interrogação e pedido. 

No ato elocutivo, o locutor situa seu dito em relação a si mesmo, revelando sua própria 

posição em relação ao que diz, não colocando o interlocutor nessa relação. Convém ressaltar 

que o locutor pode explicitar sua posição, sua avaliação e seu engajamento em relação ao seu 

dito. Eis algumas modalidades elocutivas: confirmação, opinião, apreciação, avaliação, 

engajamento, obrigação, proclamação, promessa, aceitação/refutação, acordo/desacordo, 

declaração etc. Por sua vez, no ato delocutivo, o locutor enuncia um dito, mas o faz como se 

não fosse responsável pelo mesmo. Locutor e interlocutor estão “ausentes” do ato de 

enunciação, como se este fosse desligado da locução. Como o sujeito falante se apaga da 

enunciação, ele não implica diretamente o interlocutor. Eis algumas modalidades delocutivas: 

Asserção (evidência, probabilidade) e o Discurso Relatado (citado, integrado, narrativizado, 

alusivo).  

Charaudeau também destacou dois procedimentos relacionados à construção 

enunciativa: os linguísticos e os discursivos. Os linguísticos estão ligados às categorias de 

língua estreitamente relacionadas à posição do sujeito falante no ato de enunciação (pessoa, 

atualização, dependência, designação, situação no tempo, etc). Os discursivos contribuem 

para pôr em cena os outros modos de organização (descritivo, narrativo e argumentativo).  

Em Charaudeau (2014, p. 85), encontramos um quadro em que o autor sistematizou os 

procedimentos da construção enunciativa, procurando estabelecer uma relação produtiva entre 

os comportamentos enunciativos, as especificações enunciativas e as categorias de língua 

respectivas, conforme segue.  
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Quadro 4 - Procedimentos da Construção Enunciativa 

COMPORTAMENTOS 

ENUNCIATIVOS 

ESPECIFICAÇÕES 

ENUNCIATIVAS 

CATEGORIAS  

DE LÍNGUA 

RELAÇÃO DE 

INFLUÊNCIA 

(relação do locutor ao 

interlocutor) 

 

 ALOCUTIVO 

Relação de força 

(locutor/interlocutor) 

+ - 

 

 

 

 

-------------------------------------- 

Relação de pedido 

(locutorterlocutor) 

- + 

Interpretação 

Injunção 

Autorização 

Aviso 

Julgamento 

Sugestão 

Proposta 

-------------------------------------- 

Interrogação 

Petição 

 

PONTO DE VISTA 

SOBRE O MUNDO 

 

 

 

(Relação do locutor 

consigo mesmo) 

 

 

 ELOCUTIVO 

 

 

 

 

 

 

Modo de saber 

 

-------------------------------------- 

Avaliação 

 

------------------------------------- 

Motivação 

 

 

-------------------------------------- 

Engajamento 

 

 

 

-------------------------------------- 

Decisão 

Constatação 

Saber/ignorância 

-------------------------------------- 

Opinião 

Apreciação 

-------------------------------------- 

Obrigação 

Possibilidade 

Querer 

 

Promessa 

Aceitação/recusa 

Acordo/desacordo 

Declaração 

-------------------------------------- 

Proclamação 

APAGAMENTO DO 

PONTO DE VISTA 

(relação do locutor com 

um terceiro) 

 DELOCUTIVO 

como o mundo se impõe 

 

------------------------------------- 

Como o outro fala 

Asserção 

 

------------------------------------- 

Discurso relatado 

Fonte: Charaudeau (2014, p. 85) 

 

 

O modo enunciativo não deve ser confundido com a situação de comunicação, pois 

nesta atuam os parceiros do ato de linguagem, seres sociais, externos à linguagem (EUc e 

TUi). Já no enunciativo, observamos a presença dos protagonistas, seres da palavra, internos à 

linguagem (EUe e TUd).  Portanto, para ele, o modo de organização enunciativo é uma 

categoria do discurso que testemunha a forma como o sujeito falante trata a mise en scène do 

ato de comunicação. 

Além do aspecto abordado acima, o autor destacou a importância de também não se 

confundir esse modo de organização com modalização. Segundo o pesquisador, esta é uma 

categoria da língua e o modo enunciativo é um expediente discursivo. Mais ainda, a 

modalização é uma categoria da língua que reagrupa conjuntos de procedimentos estritamente 
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linguísticos, os quais permitem exprimir explicitamente o ponto de vista do locutor: alocutivo, 

elocutivo, delocutivo (CHARAUDEAU, 1992). Todavia, modalização e o enunciativo estão 

bastante ligados, pois assim como a ação está para o narrativo e qualificação para o descritivo, 

a modalização está para o enunciativo. As categorias da língua permitem ao discurso 

constituir-se e, inversamente, as categorias de discurso encontram sua contrapartida nas 

categorias da língua. 

Assim, neste trabalho adotamos enunciar como organizar as categorias da língua, 

ordenando-as de tal forma que deem conta da posição que ocupa o sujeito falante em relação 

ao interlocutor, ao que ele diz e ao que diz o outro.  Isso nos permite diferenciar três funções 

do modo enunciativo: (a) estabelecer uma relação de influência entre locutor e interlocutor; 

(b) revelar o ponto de vista do locutor; e (c) testemunhar a palavra do outro-terceiro. 

Acrescentamos, ainda, o fato de os procedimentos da construção enunciativa serem de duas 

ordens: (1) a ordem linguística, ligada aos procedimentos que explicam os diferentes tipos de 

relação do ato enunciativo através dos processos de modalização do enunciado; (2) a ordem 

discursiva, relacionada aos procedimentos que contribuem para colocar em cena outros 

modos de organização do discurso (descritivo, narrativo, argumentativo). 

Estamos por concluir, dessa maneira, a respeito do modo enunciativo que ele 

possibilita, por meio da análise dos elementos linguísticos da modalização, por exemplo, 

captar a relação que o sujeito falante estabelece com os fatos a serem relatados, sendo 

possível determinar as relações enunciativas estabelecidas no texto, da seguinte forma: 1) 

locutor pode agir sobre o interlocutor convidando-o a responder ou reagir, influenciando-o, 

por exemplo; 2) o locutor enuncia a sua posição diante do dito (ponto de vista situacional), 

tais como: saber, avaliar, motivar, engajar, decidir por relatar o que diz sobre o mundo; 3) o 

sujeito falante pode procurar apagar suas marcas no texto que elabora, produzindo, assim, um 

efeito de objetividade. De fora, ele assume a postura de testemunha do mundo. 

Em relação ao meme, na perspectiva do modo enunciativo de organização do discurso, 

percebemos, nas amostras até aqui observadas, uma predominância do procedimento 

delocutivo de construção enunciativa. Isso está explicitado nas constantes especificações 

presentes nesse gênero a indicar um modo de saber, avaliação, motivação, engajamento e 

decisão. 

A título de ilustração, trouxemos um exemplar coletado no Facebook no qual podemos 

observar algumas dessas características ligadas à explicitação de um modo de saber do sujeito 

comunicante, com forte apelo avaliativo e, como é comum nesse tipo de postagem, buscando 

o engajamento com os demais participantes da rede de relacionamento. 
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Fig. 24 – Meme de discussão pública 

 
Fonte: https://www.bibliatodo.com/chistes-cristianos/tecnicamente-moises-fue-la-primera-persona-tablet-

descargando-informacion-la-nube/
20

 

 

 

O modo de saber aqui explorado apontou para um conhecimento de mundo que há de 

exigir do leitor certa cultura das escrituras sagradas, da bíblia. Mais do que isso, para construir 

a intertextualidade proposta, haveria de conhecer especificamente o texto do Velho 

Testamento, parte em que são relatadas as histórias bíblicas ligadas à “revelação da lei” e de 

seus respectivos líderes. O líder hebreu chamado Moisés, conforme o texto sagrado, recebeu 

de Deus, da “nuvem”, dos céus, a revelação do pentateuco, isto é, os cinco primeiros livros da 

bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso diz respeito à lei dos hebreus 

ou lei Mosaica, a Torá para os judeus. 

Achamos relevante destacar, nessa relação verbo-visual, especialmente na parcela 

verbal, as acepções em que são tomados os verbetes “Tecnicamente” e “nuvem”. O primeiro 

parece ensejar, de um lado, uma aparente flexibilização da asserção construída, numa 

avaliação que permite ao interlocutor o contraditório, à não radicalização. Mas também é 

possível conceber o termo na sua concepção gramatical, linguística. Enquanto advérbio de 

modo, potencialmente pode sugerir um conhecimento baseado numa técnica que no caso seria 

em Tecnologia da Informação (TI). Já a palavra “nuvem” sugere, pelo menos, duas acepções 

pretendidas pelo sujeito comunicante. Enquanto fenômeno meteorológico (do latim nubes): 

“conjunto visível de partículas diminutas de gelo ou água em seu estado líquido ou ainda de 
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ambos, que se encontra em suspensão na atmosfera”. Ou, em outra acepção, “refere-se à 

utilização da memória e da capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e 

servidores compartilhados e interligados por meio da internet”. 

Também notamos marcas de delocução, já que a parcela verbal está estruturada em 

terceira pessoa. Esse conceito foi tratado por Charaudeau (2014) que o definiu como aquele 

em que o sujeito falante procura se apagar de seu ato de enunciação, não implicando o 

interlocutor. Nesses casos, a enunciação é aparentemente objetiva, ou seja, desvinculada da 

subjetividade do locutor. Ele diz que isso acontece por meio da retomada, no ato de 

comunicação, de propósitos e textos que não pertencem ao sujeito falante (imprimindo um 

ponto de vista externo). Assim, o autor diz ocorrerem duas possibilidades: uma delas, o 

propósito se impõe por si só. O locutor diz “como o mundo existe”, relacionando-o ao seu 

modo e grau de asserção. A outra possibilidade corresponde ao propósito ser um texto já 

produzido por um outro locutor, como é comum nos discursos relatados. 

 

4.3 Dialogismo, polifonia e reenunciação como estratégias discursivas  

Ao prefaciar o capítulo que Brait (1999) escreveu na obra “Dialogismo, Polifonia e 

Intertextualidade”, Roncari (1999) destacou o que nos parece fundamental a este trabalho, ou 

seja, o fato de Bakhtin sobrepor-se à dicotomia de um mundo dividido e polarizado entre 

Oriente e Ocidente, socialismo e capitalismo, esquerda e direita, materialismo e idealismo, 

novo e velho, entre outros. Importou a Bakhtin a apreciação do universo do conhecimento 

exatamente pelo viés da variedade, riqueza e multiplicidade. 

Essa variedade a que nos referimos, na visão bakhtiniana, repousa sobre o campo das 

ideias. Mas não era a ideia em si ou a história das ideias que interessavam ao pesquisador, 

mas como essas ideias eram experimentadas e traduzidas em ação e em representação. Nesse 

sentido, buscando certo distanciamento, o autor foi capaz de diferenciar as dinâmicas de 

produção de bens materiais e de bens simbólicos. Assim, usou o termo Dialogia a fim de 

descrever a vida do mundo da produção e das trocas simbólicas, não numa perspectiva 

dualista, excludente, mas como um universo composto de signos, dos mais simples aos mais 

complexos, sem denegar o fato de os mesmos serem ambíguos e mutáveis. Nesse universo, 

Roncari (1999, p. 10) diz que “nada era definitivamente dado, porque tudo poderia vir a ser, 

inclusive o seu contrário”. 

A complexidade do pensamento bakhtiniano, na visão de Brait (1999), indica uma 

direção protagonizada por Bakhtin que rejeita a dominância de leituras excludentes, na 

medida em que se constitui uma filosofia de linguagem com prontidão a compreender o eu e o 
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outro como inseparavelmente ligados e tendo como elemento articulador a linguagem. Essa 

dimensão, inclusive, tende a considerar a natureza dialógica da linguagem como um conceito 

central, e ainda em aberto, nas diferentes tentativas de compreender a teoria de Bakhtin. A 

pesquisadora acentuou que “a investigação é necessariamente um diálogo e que a 

compreensão se instaura a partir da atuação de duas consciências, de dois sujeitos 

discursivos” (BRAIT, 1999, p. 13). Há uma questão de vozes que estão disseminadas na 

configuração de um discurso, acentuou a autora. 

Sobre esse alastramento da voz de um sujeito ou sujeitos para todo e qualquer 

discurso, Bakhtin afirmou que 

 
Tudo que é dito, tudo que é expresso por um falante, por um enunciador, não 

pertence só a ele. Em todo discurso são percebidas vozes, às vezes infinitamente 

distantes, anônimas, quase impessoais, quase imperceptíveis, assim como as vozes 

próximas que ecoam simultaneamente no momento da fala. (BAKHTIN apud 

BRAIT, 1999, p. 14) 

Portanto, a partir da citação acima, tanto podemos pensar nessas múltiplas vozes, a que 

chamamos polifonia, assim como na questão da relatividade da autoria individual, tratada por 

Bakhtin, uma vez que nos parece remeter insistentemente à noção da incompletude conferida 

pelo autor e pelo conceito de vozes. Essa visão está assentada na compreensão dialógica entre 

a “palavra pessoal” e a “palavra do outro”, ao se conceber como um processo em que a 

linguagem atravessa o indivíduo provocando um processo dialético, uma forma de interação. 

Nesse sentido, Brait acentuou:  

 
tanto as palavras quanto as ideias que vêm do outro, como condição discursiva, 

tecem o discurso individual de forma que as vozes - elaboradas, citadas, assimiladas 

ou simplesmente mascaradas – interpenetram-se de maneira a fazer-se ouvir ou a 

ficar nas sombras autoritárias de um discurso monologizado. (BRAIT, 1999, p. 14) 

 

Tudo que é dito, tudo que é expresso por um falante, por um enunciador, não pertence 

só a ele. Em todo discurso são percebidas vozes, às vezes infinitamente distantes, anônimas, 

quase impessoais, quase imperceptíveis, assim como as vozes próximas que ecoam 

simultaneamente no momento da fala (BAKHTIN apud BRAIT, 1999, p. 14). Para Faraco 

(2009, p. 77), Bakhtin parece defender “[...] a sua utopia de um mundo polifônico, no qual a 

multiplicidade de vozes plenivalentes e de consciências independentes e não fundíveis tem 

direito de cidadania – vozes e consciências que circulam e interagem num diálogo infinito.” 

Mas é preciso esclarecer que o termo polifonia, advindo do mundo da música, foi adotado por 

Bakhtin, para qualificar o projeto estético realizado por Dostoievski em seus romances mais 

maduros, tendo um sentido bastante específico: nomear uma nova forma de narrar. 
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Ainda, os estudos bakhtinianos do enunciado se distanciam daqueles que tomam o 

destinatário como passivo. Na perspectiva do Círculo de Bakhtin, os sujeitos – sempre sociais 

– estão a todo o tempo respondendo a enunciados anteriores, que são primordiais para 

elaboração do enunciado presente, e esperando respostas para seus enunciados. Segundo 

Bakhtin (2003, p. 271), “toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo, é de natureza 

ativamente responsiva [...]” e, dessa maneira, os “destinatários” tornam-se ativos, pois 

colocam, em relação ao enunciado, contrapalavras, outros signos. Nas palavras do autor “[...] 

ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, [os sujeitos] ocupa[m] 

simultaneamente em relação a ele uma ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele 

(total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc” (BAKHTIN, 2003, 

p. 271). Essa resposta ao enunciado, de que trata Bakhtin, não necessita ser imediata.  

Assim, o sujeito responde, o tempo todo, a enunciados outros, e, nesse movimento, já 

elabora novos enunciados, visto que, a partir do momento em que há compreensão do 

enunciado, também o ouvinte se torna autor, pois tem consigo um novo posicionamento sobre 

o enunciado, uma nova visão, um novo enunciado sobre determinado objeto de sentido e sob 

outras influências pessoais, temporais, culturais e históricas. O sujeito produz novos sentidos 

aos enunciados quando os lê a partir de seu lugar social, com suas experiências, afeições, com 

as vozes que o povoam, etc. Devido a isso, o enunciado proferido pelo eu nunca é o mesmo 

recebido pelo outro. 

Quando pensamos no gênero discursivo objeto de nossa pesquisa, ou seja, o meme em 

circulação na internet e na sua configuração fundamentalmente verbo-visual, associada ao 

fator colaborativo de sua produção que invariavelmente se sujeita a novas semioses a cada 

compartilhamento, temos a observar o elevado potencial dialógico, intertextual e polifônico 

desse gênero emergente. Isso nos conduz à compreensão de que a cada ressemiotização 

somam-se novas vozes ao discurso inicial; todo esse processo ocorrendo de forma 

desenfreada. No meme, a incompletude a que se refere Bakhtin parece ser da ordem de sua 

própria natureza. Portanto, ora na parcela verbal, ou na parcela imagética, há a recorrência de 

outras vozes que dialogam com o já dito em forma de intertextualidade, mas parecem ir além, 

subvertendo-os pelo atravessamento de outros discursos. 

Ainda em Brait (1999), observamos que a autora, ao comentar a incompletude interna 

a que nos referimos há pouco, a definiu mais como uma postura científico-filosófica, ou seja, 

uma forma de investigação que aponta para uma totalidade aberta em que o discurso, forma 

histórica e falante, são ouvidos através de suas diversas vozes. E como se dirigisse ao 
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interlocutor e impusesse uma atitude dialógica, a fim de que, espalhados entre as vozes, os 

diversos sentidos, pudessem aflorar.  

A visão bakhtiniana acolhe a ideia de discurso inconcluso e essa característica é 

explicitada por meio do movimento de transbordamento do discurso por outros, passados e 

presentes. Assim, o fio reflexivo desse autor tem o complexo universo da linguagem como o 

próprio objeto de estudo. 

Bakhtin trabalhou o conceito de polifonia em Problemas da Poética de Dostoiévski. 

Ele via no romance essa característica plurivocal. Descobriu, ao se aprofundar em 

Dostoiévski, que o discurso romanesco ia além dessa plurivocidade. Ou seja, as vozes dos 

personagens apresentavam uma independência na estrutura da obra. Como acentuou 

Bakhtin (2013): “é como se soassem ao lado da palavra do autor”. Bakhtin, portanto, 

considerou a obra de Dostoiévski marcada pela inconclusibilidade temática. 

No Brasil, a polifonia suscita certa instabilidade na definição teórica. Não raras vezes 

é empregada em lugar de dialogismo ou confundida com carnavalização. Não é rara a 

aplicação de polifonia em seu mero sentido etimológico de "muitas vozes", como se encontra 

também polifonia como um "fenômeno" da intertextualidade que pode se manifestar de 

"maneira ampla ou restrita" (KOTH, 1986, p. 44 apud ROMAN, 1992-93). 

É importante destacarmos que entre os estudiosos da obra de Bakhtin não há um senso 

comum em torno dos termos dialogismo, polifonia e interdiscursividade e de outros ligados ao 

Círculo de Bakhtin. Segundo Fiorin (2006) e Faraco (2009), isso pode ser explicado por 

vários motivos: a confusão em torno da autoria de certos textos publicados nos anos 1920; a 

falta de ordem cronológica quando da entrada e da divulgação da obra no Ocidente; equívocos 

de tradução; o fato de vários textos serem resultado de manuscritos inacabados, alguns apenas 

rascunhados; a banalização e a simplificação de termos como diálogo, interação, gêneros do 

discurso, polifonia, intertextualidade, entre outros.  

A identificação do ideológico com o semiótico serviu para alicerçar, inicialmente, os 

estudos do Círculo na construção de uma teoria materialista para a análise dos processos e dos 

produtos da cultura imaterial. Portanto, nesse sentido, os membros desse grupo consideraram 

que os produtos da criação ideológica são sempre signos, os quais  

 
[...] são criados e interpretados no interior dos complexos e variados processos que 

caracterizam o intercâmbio social [...] emergem e significam no interior das relações 

sociais, estão entre seres socialmente organizados [...]. (FARACO, 2009, p. 49) 
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Logo, é dessa percepção que nasce o conceito de que as relações em sociedade são 

semioticamente mediadas, uma vez que o real nunca nos chega de maneira direta, mas por 

meio de “[...] um real informado em matéria significante [...]” (FARACO, 2009, p. 49).  

Como já dissemos anteriormente, a ideia do discurso perpassado pela voz alheia, isto 

é, que traz o outro em sua composição, torna-se um dos princípios do pensamento bakhtiniano 

e fundamento de sua concepção de dialogismo, na medida em que concebeu o discurso como 

um eu constituído por vozes de diferentes indivíduos (enunciadores). Portanto, corroborou a 

concepção do Círculo de que os signos não só refletem o que nos circunda, bem como 

refratam os acontecimentos. A refração é entendida como condição necessária do signo nessa 

acepção. Assim, a língua pode ser compreendida como um conjunto indefinido de vozes 

sociais, também conhecido como heteroglossia ou plurilinguismo. Essas vozes múltiplas 

dialogam entre si continuamente de maneira multiforme, enredadas em uma cadeia 

responsiva. Assim, o real não se apresenta para nós semioticamente, o que implica que nosso 

discurso não se relaciona diretamente com as coisas, mas com outros discursos, que 

semiotizam o mundo (FIORIN, 2006).       

Fiorin (2006), por sua vez, alinhado aos estudos bakhtinianos, acentuou que todo 

enunciado possui uma dimensão dupla, pois revela duas posições: a sua e a do outro. Para ele, 

mesmo que a resposta caracterize uma concordância ao enunciador, sua ocorrência se dá no 

ponto de tensão dela com outras. Em pensamento análogo, Faraco (2009) pontuou:  

 
Todo dizer é, assim, parte integrante de uma discussão cultural (axiológica) em 

grande escala: ele responde ao já dito, refuta, confirma, antecipa respostas e 

objeções potenciais, procura apoio etc. (FARACO, 2009, p. 59) 

Portanto, o diálogo, nessa acepção, é um espaço de tensão entre os enunciados – 

entendidos como as unidades reais de comunicação, ou seja, entre as vozes sociais. Dessa 

maneira, podemos afirmar que a relação dialógica é, ao mesmo tempo, dialética, uma vez que 

nela atuam forças centrípetas (agem na tentativa de centralizar axiologicamente o 

plurilinguismo) e centrífugas (fazem o movimento inverso, corroendo continuamente as 

tendências centralizadoras).  

No que tange às definições de interdiscursividade e de intertextualidade, Fiorin (2006) 

destaca que o problema já se instaura na dificuldade em distinguir os conceitos de texto, 

enunciado e discurso na obra de Bakhtin, porque ora eles se equivalem, ora se diferenciam. 

Em função disso, optou pelo trabalho bakhtiniano no qual eles não se recobrem. Na visão de 

Bakhtin, texto é uma unidade de manifestação do pensamento, da emoção, do sentido, do 

significado. Então, quando o texto se insere em uma relação dialógica, torna-se um 
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enunciado: unidade real de comunicação, um todo de sentido, marcado pelo acabamento e 

admitindo réplica, uma postura axiológica. Todavia, quando fora desse contexto, é apenas 

uma entidade linguística, só tem realidade como texto. Fiorin (2006) acrescenta que  

 
O enunciado é da ordem do sentido; o texto é do domínio da manifestação. O 

sentido não pode construir-se senão nas relações dialógicas. Sua manifestação é o 

texto e este pode ser considerado como uma entidade em si. (FIORIN, 2006, p. 180) 

Sendo assim, parece haver uma distinção das relações dialógicas entre enunciados e 

aquelas que acontecem entre textos. Assim, qualquer relação dialógica é considerada 

interdiscursiva, mas a intertextualidade só acontece em casos nos quais a relação discursiva é 

materializada em textos. 

Enfim, apesar dessa maleabilidade conceitual que dificulta o estudo linguístico-

discursivo em torno das temáticas tratadas nessa seção, pode-se perceber que o avanço de uma 

polifonia como mera sobreposição de vozes de um mesmo sujeito, na visão ducroniana, para 

uma polifonia como manifestação da contradição constitutiva do sujeito (AD) ratifica nossa 

compreensão a respeito do meme enquanto gênero discursivo polifônico. 

Temos a destacar, ainda, que o conceito de polifonia em Bakhtin vincula-se a uma 

concepção de sujeito própria desse autor e que, invariavelmente, se afasta da noção de um 

sujeito dividido, efeito da linguagem, com uma fala fundamentalmente heterogênea. O 

dialogismo bakhtiniano sinaliza a alteridade constitutiva do discurso. Isso não implica o 

pressuposto psicanalítico da divisão do sujeito, assim como refuta a submissão incondicional 

deste à linguagem. Se assim fosse, haveríamos de aceitar o sistema da língua se sobrepondo 

ao sujeito. Bakhtin vê, na palavra, o resultado polêmico de um embate social, pois dada a 

dialética interna constitutiva do signo, o ser não apenas se reflete na linguagem, mas também 

nela se refrata. 

A temática sobre polifonia nos remete à definição de reenunciação já que esta parece 

ser uma das características principais do meme. Há uma relação significativa entre ambas na 

medida em que reenunciar o sujeito parte de um “já dito” que pode estar representando muitas 

vozes. Portanto, nessa perspectiva, se assemelham enquanto estratégias comunicativas. 

Sobre reenunciação, temos a destacar tratar-se de um tema complexo que abarca um 

conjunto de elementos importantes, tais como: intertextualidade e retextualização, por 

exemplo. Nesse sentido, entendemos bastante produtivo nos reportamos à pesquisa de Ribeiro 

(2007, p. 64-69), quando a autora, ao abordar a temática, diz que “o locutor que enuncia os 

provérbios mantém-se fiel, por um lado, ao consenso, e, por outro, o reelabora por submeter-

se a uma nova situação comunicativa”. 
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Há pontos de interseção entre a reenunciação proverbial e a memética (referente aos 

memes digitais). Em ambas há um locutor que atua sobre um dito anterior, assim como há 

transformações linguísticas e discursivas, a exemplo do que ocorre quando da mudança de 

orientação argumenntativa. Esses mesmos gêneros discursivos apontam para semelhanças 

fundamentais, pois, ao serem recriados, afirmam-se como um enunciado ainda mais 

polifônico do que a versão original, ou texto-base. Nessa perspectiva, portanto, também 

concordamos com as palavras de Bakhtin (1992, p. 295) ao afirmarem “essas palavras dos 

outros trazem consigo sua expressão, o seu tom valorativo que assimilamos, reelaboramos e 

reacentuamos”  

A autora, ao referir-se à recriação proverbial, diz que a mesma se configura como um 

fenômeno amplo de polifonia já que diversas vozes enunciativas atuam explicitamente para 

suas construções. Ela entende que essas vozes remetem mais propriamente à mobilidade 

(subversão) do que à fixidez (captação) do dito. Isso também parece bastante aplicável ao 

meme, cuja produção e ressemiotização se assentam também no fenômeno da 

intertextualidade. 

Procuramos tratar, nesta pesquisa, o conceito de intertextualidade também alinhado 

aos estudos de Ribeiro (2007, p. 64-69) que assim definiu: “é a superposição de um texto a 

outro, ou seja, é a inserção de um texto anteriormente produzido – integrante da memória ou 

do campo de referências de uma comunidade – em outro que toma aquele como ponto de 

partida”.   

Portanto, ratificamos a compreensão de intertextualidade como um processo de 

apreensão de um texto sobre outro, mediante uma espécie de atualização do texto citado, cuja 

manifestação pode se dar implícita ou explicitamente. É explícita quando ocorre citação da 

fonte, comum em referências e menções, por exemplo. É implícita, por sua vez, quando o 

intertexto é inserido no texto atualizado sem remeter à fonte, a exemplo do que costuma 

acontecer em enunciados irônicos, paródias, muito comuns em meme em circulação na 

internet.  

Nesse sentido, temos observado no meme uma direção argumentativa que 

fundamentalmente subverte o texto original, em sentido diferente ao texto fonte, o que 

Ribeiro (2007, p. 64-69) designou “estratégia de subversão na elaboração do texto derivado”. 

Esse mecanismo de construção discursiva é recorrente nos enunciados parodísticos. A ideia de 

subversão aqui empregada consiste no enunciado derivado em que se busca: “ironizá-lo, 

ridicularizá-lo, contraditá-lo, adaptá-lo a novas situações ou orientá-lo para outro sentido 

diferente do original” (KOCH, 1998, p. 116). Diríamos, ainda, em relação aos memes digitais, 
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a reiterada estratégia de ressemiotização com o propósito de conferir aos enunciados novos 

sentidos. 

Interessa-nos, também, a perspectiva dada por Gréssilon & Maingueneau (1984), por 

meio da qual esses autores atestaram a existência de dois tipos de “desvio”: o lúdico e o 

militante. O primeiro trata da relação entre o novo enunciado e o evocado sem estabelecer 

uma necessária relação de sentidos entre eles, restringindo, nesse caso, ao plano limitado da 

alusão. Por sua vez, o desvio militante está relacionado à produção de enunciados com 

potencial político ou ideológico, como é comum nas paródias recorrentes no meme. 

Portanto, dentro dessa perspectiva teórica, estamos por concordar com o fato de o 

meme ser predominantemente construído a partir de paródias aqui compreendidas como 

desvios militantes, dada à força política ou ideológica que marca a estratégia de subversão 

entre a orientação argumentativa da versão original ou mais antiga, quando não é possível 

identificar a primeira, em relação ao enunciado derivado, reformulado, ressemiotizado. 

Em síntese, retornamos aos pressupostos apresentados por Ribeiro (2007) em sua 

pesquisa, quando destacou a base teórica e a perspectiva adotadas quanto à recriação 

proverbial, ao dizer se tratar de um fenômeno polifônico, ou seja, de uma forma de 

intertextualidade com provável valor de subversão (enunciado paródico), que, ao se 

configurar como um tipo de alteração do texto fonte, visa, a partir dele, à produção de novos 

sentidos. 

 

4.4 Intertextualidade, interdiscursividade e intergenericidade 

 

O termo “intertextualidade” foi a primeira palavra bakhtiniana a ganhar notoriedade 

no mundo ocidental, antes mesmo de termos como “dialogismo” serem conhecidos no campo 

da pesquisa linguística e literária. Isso deve em muito aos estudos de Kristeva (1967), ao 

enunciar que o discurso literário “não é um ponto (um sentido fixo), mas um cruzamento de 

superfícies textuais, um diálogo de várias escrituras” (KRISTEVA, 1967, p. 439-40 apud 

FIORIN, 2006, p. 163). Para a autora, a construção textual se dá assim: “como um mosaico de 

citações onde todo texto é absorção e transformação de outro” (KRISTEVA, 1967, p. 439-40 

apud FIORIN, 2006, p. 164). 

Em suas pesquisas, a autora trata de repensar a noção mais geral de intertextualidade 

tida como procedimento real de constituição do texto. Nesse sentido, ela elabora uma proposta 

teórica de uma ciência do texto. 

Em linhas gerais, a autora preconiza que o texto é prática significante, isto é, a 

significação se produz não em nível de uma abstração (a língua), a exemplo do que defendeu 
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Saussure, mas como uma operação, um trabalho, em que são investidos simultaneamente, 

numa espécie de movimento único, o debate do sujeito e do outro e contexto social 

(SAUSSURE, 1994, p. 1681). Portanto, nessa concepção, “todo texto é um intertexto, na 

medida em que outros textos estão presentes nele, em níveis variáveis e em formas 

relativamente reconhecíveis” (SAUSSURE, 1994, p. 1683). 

Assim, o termo é tido como qualquer referência ao outro, tomado como posição 

discursiva: paródias, alusões, estilizações, citações, ressonâncias, repetições, reproduções de 

modelos, de situações narrativas, de personagens, variantes linguísticas, lugares comuns etc. 

Para Fiorin (2006, p. 169), as unidades da língua não pertencem e nem são dirigidas a 

ninguém especificamente. Elas são neutras em si mesmas, de tal maneira que sua significação 

está condicionada à relação que elas têm com outras palavras da mesma língua ou de outra. 

Dessa forma, um enunciado, por exemplo, pressupõe a existência de um autor e de um 

destinatário. Ele não tem significação, mas um sentido a partir da parcela emotiva/expressiva, 

juízo de valor atribuído. Portanto, reforça o dialogismo bakhtiniano, quando pontua: “todo 

enunciado possui uma dimensão dupla, pois revela duas posições: a sua e a do outro” 

(FIORIN, 2006, p. 170). 

Outro importante pesquisador, Faraco (2009, p. 66) também discorre sobre essa 

questão ao acentuar que “o dialogismo é tanto convergência, quanto divergência; é tanto 

acordo, quanto recusa; é tanto complemento, quanto embate”. O autor acrescenta, ainda, que 

para o círculo de Bakhtin as relações dialógicas são tidas como espaços de tensão entre os 

enunciados (FARACO, 2009, p. 170). 

O que nos parece, a partir desses autores, a respeito do dialogismo é que ele vai muito 

além das formas externas e internas (centrípetas/centrígugas) influenciadoras na composição 

do enunciado. Portanto, é ele mesmo que parece reger o funcionamento do próprio enunciado 

e sua constituição. Assim sendo, as maneiras de incorporar o discurso do outro se constitui o 

próprio modo de funcionamento das unidades reais da comunicação. 

Fiorin (2006, p. 174) faz menção a duas formas de incorporação de diferentes vozes no 

enunciado: a) o discurso do outro “abertamente citado e nitidamente separado” (formas 

composicionais: discurso direto e o discurso indireto), as aspas, a negação; b) quando o 

enunciado é internamente dialogizado (formas composicionais: a paródia, a estilização, a 

polêmica velada ou clara, o discurso indireto livre). 

Ainda pautados em Fiorin (2006, p. 181), entendemos que qualquer relação dialógica é 

interdiscursiva na medida em que se configura uma relação de sentido. Assim, a 

intertextualidade ocorre quando a relação discursiva é materializada em textos. O autor diz 
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que ela pressupõe uma interdiscursividade, mas o contrário não se configura necessariamente. 

Por exemplo, quando a relação dialógica não se manifesta no texto, temos interdiscursividade, 

mas não intertextualidade. 

Logo, a partir desses referenciais teóricos compreendemos que tanto um fenômeno 

quanto o outro dizem respeito à presença de duas vozes num mesmo segmento textual ou 

discursivo. No entanto, também há diferenças, tais como: intertextualidade é tido como um 

processo de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o sentido incorporado, 

seja para transformá-lo. Já interdiscursividade é tomada como a interação com um dado 

discurso, uma memória discursiva que constitui um contexto global, a envolver e condicionar 

a atividade linguística. 

Para Guimarães (2009, p. 134) a interdiscursividade, à luz do pensamento bakhtiniano, 

empresta rigor a noções intuitivas em geral, tornando-se inviável a apreensão do discurso sem 

a percepção das relações dialógicas, isto é, sem história. Assim, para a autora, os discursos só 

encontram significado na interdiscursividade, assim como os textos só o fazem na 

intertextualidade. 

Antunes (2009, p. 163) entende, em sentido amplo, que intertextualidade remonta à 

ideia de que a humanidade, no curso de sua história, realiza um único e permanente discurso, 

cuja composição vai ocorrendo, se completando, se articulando e refazendo, de maneira que 

poderíamos vê-lo como uma grande linha, inteira e sem rupturas. Nesse contexto, todos os 

nossos discursos apenas continuam os anteriores. 

Já em sentido restrito, diz a autora, entende-se como operação que se efetiva pela 

inserção explícita de determinado texto em outro. Ocorre uma inserção de fragmento maior ou 

menor de um texto em outro, como é comum nos memes de internet. 

Em síntese, seja em sentido amplo ou restrito, todo texto na sua produção e na sua 

recepção parece estar ligado ao conhecimento que os sujeitos têm acerca de outros textos 

previamente postos em circulação. 

Retornamos à Guimarães (2012, p. 146), texto em que a pesquisadora diz que a 

relação entre os textos é constitutiva. Ou seja, “em muitos textos percebem-se indícios 

tangíveis de uma relação com outros, desde evidências tipográficas, a demarcarem fronteiras 

bem específicas entre um dado texto e algum outro que esteja sendo evocado, até pistas mais 

sutis que conduzem o leitor à ligação intertextual por meio de inferências”. 

Há uma recorrência entre alguns autores da Linguística Textual em torno do que se 

entende por intertextualidade e que tipos a caracterizariam. Há uma linha que a dividiu em 

dois tipos: os de copresença entre dois ou mais textos, a exemplo de: citação (nela o texto é 
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inserido expressamente em outro); a referência (semelhante à citação, no entanto, sem 

transcrição literal do texto de origem); a alusão (caracterizada pela sutileza ao retomar o 

texto-fonte).  

O outro tipo é caracterizado por relações de derivação de um ou mais textos a partir de 

um texto de origem. Um dos principais exemplos é a paródia
21

 (nela a estrutura e o tema são 

retomados em outras situações com efeitos semelhantes à carnavalização e ao ludismo). Um 

outro é o travestimento burlesco (trata-se da reescritura de um estilo a partir de uma obra cujo 

conteúdo é conservado. Além desses, temos o pastiche (imitação de um estilo com a 

utilização da mesma forma do texto imitado). Por último, a paráfrase (repetição de parte de 

outro texto com a finalidade de prestar algum esclarecimento, ratificação, confirmação das 

ideias do autor do texto-fonte). 

Em resumo, toda menção, alusão que uma obra faz à outra, temos a intertextualidade. 

Esse fenômeno é recorrente nos textos escritos, falados, nas letras de músicas, nas pinturas, 

filmes, propagandas, como também, nos memes de internet. 

Destacamos, abaixo, um exemplar que ilustra essa relação intertextual, muito comum 

no gênero emergente observado neste trabalho. 
 

 

Fig. 25 – Exemplo de Intertextualidade 

 
Fonte: https://www.pucsp.br/cps/downloads/biblioteca. Acesso em: nov. 2018. 

                                                 
21

 Refere-se ao processo de imitação textual com intenção de produzir um efeito de cómico. A forma como se 

processa essa imitação, a motivação para o ato imitativo e as consequências esperadas para esse ato determinam 

a natureza literária da paródia. 

https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/imitacao/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/intencao/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/efeito/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/comico/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/forma/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/acto/
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Assim, pautados nos estudos citados, temos por relevante que não é fundamental o 

tipo de remissão, seja ao léxico, às estruturas sintáticas ou fonológicas, ou ainda, o gênero, o 

estilo, o tom. Em todos esses casos haverá intertextualidade sempre que, intencionalmente, o 

enunciador estabelecer um diálogo entre o texto que está produzindo e outro subjacente, 

contando com a hipótese que o co-enunciador irá reconhecer a conexão entre eles, 

facultando-lhe a identificação do intertexto, conforme pontuou Cavalcante (2007, p. 1). 
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5 MEME, VERBO-VISUALIDADE E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

Neste capítulo, refletimos sobre os indivíduos e as representações sociais e o faremos a 

partir de Moscovici (2015) cujos postulados defendem a intervenção de representações que 

tanto orientam em direção ao que é visível, como às respostas que precisam ser dadas ou que 

estabelecem uma relação entre a aparência e a realidade. Isso não significa, para o autor, 

desconsiderar o que se chama de mundo externo. Mas, no que se refere à realidade, as 

representações sociais são tudo o que se tem, ou seja, aquilo a que nossos sistemas 

perceptivos, como cognitivos, estão ajustados. 

5.1 A verbo-visualidade característica no meme 

 

Nesta seção abordaremos a verbo-visualidade como caráter indissociável do meme, a 

partir de sua materialidade explicitada nos exemplos abordados. Nesse sentido, adotaremos os 

estudos de Santaella (2012), quando a pesquisadora diz que com o surgimento da multimídia 

e da hipermídia na internet, percebe-se algo semelhante a uma onipresença das misturas entre 

imagem e texto.  

Essa mistura, segundo a autora, parece bem explicitada nas enciclopédias e nos livros 

ilustrados, na medida em que sempre se mostraram mais receptivos às novas possibilidades de 

expressão do conhecimento. No entanto, Santaella (2012) ressalta que, em sua essência, o 

papel que a imagem podia  desempenhar em relação ao texto verbal era definido em dois 

eixos: o que dizia respeito à função cognitiva, explicativa, técnica, pragmática, ou seja, 

racional; e um outro ligado à função mágica, simbólica, enigmática, sugestiva, isto é, 

imaginária. Essas vertentes, racional e imaginária, ainda definem bem o papel das imagens 

atualmente, mas a elas foram acrescidas outras a adensar a complexa relação entre elas e o 

texto verbal. 

Santaella (2012) apresenta algumas diferenças e semelhanças fundamentais entre a 

imagem e o texto verbal, organizadas no quadro seguinte. 
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Quadro 5 – Semelhanças entre imagem e texto verbal 

IMAGEM TEXTO VERBAL 

- O princípio da representação por 

imagens é a semelhança entre a 

aparência da imagem e aquilo que ela 

designa; 

- As imagens se prestam melhor para a 

representação do espacial-visual; 

- As imagens representam 

essencialmente o que é da ordem do 

visual; 

- Quanto à elaboração cognitiva, as 

imagens são elaboradas no lobo direito 

do cérebro, que é a instância 

responsável pela elaboração das 

emoções; 

- As imagens são recebidas mais 

rapidamente do que os textos; elas 

possuem um maior valor de atenção, e 

sua informação permanece durante 

mais tempo no cérebro. Somos mais 

capazes de memorizar descrições de 

objetos a partir de imagens do que a 

partir de palavras. Além disso, 

memorizamos com mais facilidade 

palavras que designam objetos 

concretos do que palavras que 

designam conceitos abstratos. 

- As palavras, por sua vez, mantêm uma 

relação arbitrária com aquilo que elas 

querem significar; 

- A língua representa com mais eficiência 

pontos temporais e passagens de tempo, o 

que não impede que ela possa descrever 

relações espaciais; 

- A língua descreve as impressões de 

todas as percepções, não apenas visuais, 

mas também acústicas, térmicas ou táteis; 

- Sem a língua, as imagens não podem 

negar nada. Tampouco podem ser 

representadas imageticamente relações 

causais ou outras. Além disso, atos 

linguísticos, como perguntas, 

interpelações, promessas, não podem ser 

substituídos por imagens. 

- A compreensão da língua é dominada 

no hemisfério cerebral esquerdo, 

geralmente mais responsável por 

comandar os processos do pensamento 

analítico e racional. 

Fonte: Elaboração própria a partir de SANTAELLA (2012) 

  

 

A autora, ao citar os estudos de Nöth, disse que se ocultam finas e insuspeitadas 

variações ao se estudar as relações entre imagem e texto quando se reportam mutuamente, sob 

a aparência de mera justaposição. Nesse sentido, destaca que a imagem não é puramente 

ilustrativa, redundante, repetindo na visualidade o mesmo conteúdo que o texto expressa. 

Também não concorda com o postulado de que a imagem sempre necessita de um texto a 

indicar a direção de seu significado. Defende a autora que a modificação de uma imagem pelo 

seu contexto é apenas um caso especial do fenômeno mais geral da dependência contextual de 

qualquer mensagem. 

A pesquisadora entendeu que essa relação entre imagem e texto verbal pode ser 

explicada em três eixos principais: segundo as relações sintáticas, semânticas e pragmáticas. 

As sintáticas, dizem respeito ao lugar ocupado pelas imagens e pelo texto no plano gráfico, ou 

seja, o modo pelo qual elementos se combinam para formar unidades mais complexas; as 
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semânticas, ligadas às trocas de significados entre imagens e texto; e as pragmáticas, estas 

relacionadas aos efeitos produzidos no receptor. 

As combinações sintáticas entre imagens e texto, segundo a autora, são descritas por 

suas relações espaciais, entre elas, destaca a contiguidade e a inclusão. A primeira se refere a 

textos verbais com ilustrações pictóricas ou fotos com legendas explicativas. Já a inclusão 

está relacionada à inserção de textos em imagens. 

As relações semânticas aparecem com muita força na configuração dos memes 

digitais. Elas podem aparecer sob três modalidades: dominância, redundância, 

complementaridade e discrepância ou contradição. A dominância indica uma superioridade 

das imagens sobre o texto, a ponto de dominá-lo. Isso ocorre porque elas são mais 

informativas e, portanto, resultam no que a autora nomeou “sobrevalorização da imagem 

sobre o texto verbal”. Um exemplo categórico de dominância ocorre nos livros de pinturas. A 

redundância está no campo da repetição, ou seja, indica o contrário de dominância. Nela, as 

imagens servem meramente como ilustração, não acrescentando nenhuma informação ao texto 

verbal. E a complementaridade ocorre quando é dada a mesma importância tanto às imagens 

quanto ao texto verbal. Diz-se que as imagens estão integradas ao texto. Por último, a 

discrepância diz respeito a formas de combinação equivocadas ou desviantes. 

A relação de complementaridade nos parece bastante produtiva nos memes digitais, 

pois notamos que a parcela verbal, em muitos exemplares, complementa o que falta à parcela 

imagética. Ou seja, acentua a autora, as imagens ilustram textos, ao passo que os textos 

comentam as imagens. Portanto, nesse caso, temos por explicitado que ambas as fontes de 

informação, imagens e texto, são importantes para se compreender o significado global de 

uma mensagem. 

São pragmáticas, as relações em que o texto é utilizado para dirigir a atenção do leitor 

para a imagem, em especial, para determinadas partes dela, ou ainda, quando se pretende 

dirigir a atenção dele para uma parcela verbal específica.   

Outro aspecto que consideramos relevante são os modos de referência entre imagens e 

texto verbal. Sobre esse assunto, Barthes (2015) diferencia dois modos principais de 

referência recíproca entre textos e imagem – ancoragem e relais. A ancoragem considera que 

o texto e as imagens dirigem o leitor a um significado escolhido antecipadamente. Ou seja, o 

texto dirige a interpretação das imagens. Um dos principais elementos linguísticos utilizados 

para esse fim é a dêixis. A relação de relais, por sua vez, imagens e palavras não se remetem, 

necessariamente, umas às outras uma vez que são fragmentos de um sintagma mais geral e a 

unidade da mensagem se realiza em um nível mais avançado. 
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Outro modo de referência entre imagem e texto é chamado denominação ou 

etiquetamento.  Nele, a palavra designa a coisa ou pessoa mostrada na imagem, a exemplo do 

que ocorre no caso de um nome sob uma fotografia. A autora faz, ainda, referência ao que ela 

denominou “vínculos entre imagens e texto”. Diz haver três categorias entre esses vínculos, 

ou seja: por semelhança, indicial e convencional. O vínculo de semelhança retrata uma 

similaridade entre imagens e texto, quando o texto procura transmitir a mesma mensagem que 

a imagem. Um exemplo típico são os manuais de equipamentos, normalmente construídos 

verbo-visualmente, mas a imagem não basta e há uma parcela verbal fornecendo explicações 

com a finalidade de garantir a compreensão. Ou seja, há similaridade entre texto e imagem em 

que ambos se vinculam numa relação de semelhança. Como exemplos, podemos citar uma 

ilustração redundante de um texto ou uma paráfrase redundante de uma imagem. 

Há, também, o vínculo indicial o qual pode aparecer sob sete formas: ostensividade, 

dêixis, dêixis simbólicas, dêixis pictóricas, função indicadora por contiguidade, parte para o 

todo e exemplificação. Ilustramos abaixo no quadro com exemplos. 

 

Quadro 6 – Tipos de Vínculos Indiciais 

Vínculo Indicial Exemplos 

Ostensividade: quando o texto meramente 

nomeia a imagem, como na frase: 

“O novo Honda”. 

 

Dêixis: quando o texto aponta para a 

imagem, como na frase: 

“Este é o novo Honda”. 

Dêixis simbólicas: quando texto e imagem 

estão conectados por meio de outras 

indicações convencionais, tais como: 

Linhas e flechas 

 

Dêixis pictóricas não verbais: quando a 

imagem desenha gestos ou outros índices 

não verbais que apontam para um texto. 

 

 

Função indicadora por contiguidade: a 

mera contiguidade espacial (justaposição) 

entre texto e imagem serve como um 

índice que conecta o signo verbal com o 

visual. A mensagem transmitida é simples, 

tipo: 

“esse texto se refere a essa imagem e a 

nenhuma outra”. 

Parte para o todo: a imagem representa 

apenas uma parte da mensagem 

transmitida pelo verbal ou vice-versa. Por 

exemplo: 

“O texto diz Nova Iorque mas mostra mas 

mostra a Estátua da Liberdade”. 

Exemplificação: a imagem fornece um 

exemplo daquilo a que o texto se refere, ou 

vice-versa. Por exemplo: 

“Um supermercado apresenta apenas um de 

seus produtos e não os outros”. 

Fonte: Elaboração própria a partir de SANTAELLA (2012) 
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Já o vínculo convencional estabelece que a imagem e o texto estão relacionados por 

meio de hábitos interpretativos já internalizados pelo receptor, a depender de associações 

habituais e de ideias. 

Todas essas relações possíveis entre a imagem e o texto verbal estão a indicar a 

complexidade do tema, especialmente quando procuramos aplicar ao meme, e, a título de 

ilustração, apresentamos um exemplo onde se observa claramente uma produtiva relação 

pragmática entre imagem e texto. 

 

 

Fig. 26 – Meme de humor 

 
Fonte: https://www.buzzfeed.com/br/mikespohr/59-memes-que-resumem-o-que-e-ter-filhos

22
 

 

 

5.2 Implícitos codificados verbo-visualmente 

 

Barthes (2015) atribuiu à imagem três mensagens principais: uma mensagem 

linguística, uma mensagem icônica codificada e outra mensagem icônica não - codificada. A 

primeira, segundo o autor, deixa-se mais fácil de separar das duas outras, já que o espectador 

da imagem recebe simultaneamente a mensagem perceptiva e a mensagem cultural. Logo, há 

uma mensagem literal, denotada e uma imagem simbólica, conotada. 

Alguns desdobramentos nos parecem relevantes sobre esse assunto. Especialmente ao 

nível das comunicações massivas típicas de nosso tempo, é senso comum que a mensagem 
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linguística está presente em todas as imagens, ora como título, legenda, artigo de imprensa, 

diálogo de filme. Portanto, destaca Barthes (2015), na relação entre a mensagem linguística e 

as duas mensagens icônicas parece haver duas funções: a de fixação e a de etapa. O autor diz 

que a fixação é a função mais frequente da mensagem linguística. Ela pode ser encontrada na 

fotografia de imprensa e na publicidade. Já a função de etapa é mais rara, sendo encontrada 

nos cartuns e nas bandas desenhadas. 

Assim, quando se fala em imagem denotada há que se destacar que de todas as 

imagens só a fotografia possui o poder de transmitir a informação literal sem a formar com a 

ajuda de símbolos descontínuos e de regras de transformação. As demais imagens, portanto, 

são mensagens codificadas de natureza conotada. Barthes (2015, p. 32-47) diz que a imagem 

denotada naturaliza a mensagem simbólica. Ele diz que “a natureza parece produzir 

espontaneamente a cena representada”. 

Pode-se ainda ressaltar com base nos pressupostos elencados pelo autor que no sistema 

total da imagem, as funções estruturais são polarizadas, com marcas, por um lado, de uma 

espécie de condensação paradigmática, e, por outro, vazamento sintagmático ao nível da 

denotação. Assim, ao analisar a imagem em sua semiologia geral, o autor conclui que o 

mundo do sentido total está dilacerado de uma maneira interna, ou seja, estrutural, entre o 

sistema como cultura e o sintagma como natureza. Portanto, é nas comunicações de massa 

que se dá a conjugação de todas essas funções por meio de diversas dialéticas e de uma 

narrativa identificada com uma cultura. Isso, na perspectiva dos estudos aqui propostos, 

sinaliza a importância do caráter social, cultural, na apropriação, interpretação e uso das 

imagens em gêneros discursivos como os memes digitais. 

 

5.3 Representações sociais impressas na verbo-visualidade 

 

Nesta seção, pretendemos refletir sobre os indivíduos e as representações sociais e o 

faremos a partir de Moscovici (2015) cujos postulados defendem a intervenção de 

representações que tanto orientam em direção ao que é visível, como às respostas que 

precisam ser dadas ou que estabelecem uma relação entre a aparência e a realidade. Isso não 

significa, para o autor, desconsiderar o que se chama de mundo externo. Mas, no que se refere 

à realidade, as representações sociais são tudo o que se tem, ou seja, aquilo a que nossos 

sistemas perceptivos, como cognitivos, estão ajustados. A esse respeito, Bower (1977) 

escreveu. 

Nós geralmente usamos nosso sistema perceptivo para interpretar representações de 

mundos que nós nunca podemos ver. No mundo feito por mãos humanas em que 

vivemos, a percepção das representações é tão importante como a percepção dos 
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objetos reais. Por representação eu quero dizer um conjunto de estímulos feitos 

pelos homens, que têm a finalidade de servir como um substituto a um sinal ou som 

que não pode ocorrer naturalmente. Algumas representações funcionam como 

substitutos de estímulos; elas produzem a mesma experiência que o mundo natural 

produziria. (BOWER, 1977, p. 240-247) 

Essa concepção é comum a Moscovici (2015), pois para ele os indivíduos estão 

restritos à sua experiência e percepção de um mundo em que, primeiro, estão familiarizados 

com coisas feitas pelos homens, representando outras coisas feitas pelos homens; e, segundo, 

com substitutos por estímulos cujos originais, seus equivalentes naturais, nunca verão. Aí está 

posto o dilema a que o autor se refere, isto é, o indivíduo necessita de um ou outro signo para 

auxiliá-lo a diferenciar uma representação da outra, ou uma representação do que ela 

representa. Em síntese, um signo que indicará: “Essa é uma representação”, ou “Essa não é 

uma representação”. 

Essa característica parece acentuada pelo autor ao dizer que “o mundo em que 

vivemos é totalmente social”. Assim, as informações de que dispomos já foram distorcidas 

por representações “superimpostas” aos objetos e às pessoas. Portanto, ao contemplar os 

indivíduos e objetos, é acionado um conjunto de elementos que se reúne para fazê-los tais 

como os vemos. Isso diz respeito à nossa predisposição genética herdada, às imagens e 

hábitos que nós já aprendemos e as recordações que nós preservamos e, por último, às nossas 

categorias culturais. Em síntese, o que o autor parece defender é que as representações sociais 

consistem apenas em um elemento de uma vasta cadeia de reação de percepções, opiniões, 

noções e mesmo vidas, organizadas em uma determinada sequência.  

Moscovici (2015) atribui duas funções ou naturezas principais às representações 

sociais: a convencional e a prescritiva. A primeira delas, na visão do autor, convencionalizam 

os objetos, pessoas ou acontecimentos que encontram, dando-lhes uma forma definitiva e 

localizando-os em certa categoria. Além disso, gradualmente vão colocando-os como modelo 

de determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. Assim diz o autor: “nós 

passamos a afirmar que a Terra é redonda, associamos comunismo com a cor vermelha, 

inflação com o decréscimo do valor do dinheiro” (MOSCOVICI, 2015, p. 34). Portanto, diz 

ainda o autor, mesmo quando há resistência de uma pessoa ou objeto em adequar-se ao 

modelo, há uma ação forçosa que a leva a assumir determinada forma, entrar em determinada 

categoria, a fim de se tornar idêntica às outras, sob pena de não ser nem compreendido 

tampouco decodificado. 

Essa realidade representacional é muito evidente no contexto político atual fortemente 

marcado pela polarização. Isso tem ficado bastante explicitado nos movimentos nas redes 
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sociais que tendem a enquadrar as pessoas por convenção. Há pouco espaço para o debate 

porque o que importa é o enquadramento do sujeito. Nesse sentido, o meme está a indicar a 

produtiva utilização, uma vez que tem servido aos indivíduos e aos grupos como mecanismo 

persuasivo, paródico, com dose cavalar de sarcasmo, na intenção aparente de construir 

fronteiras distintivas entre os sujeitos. O exemplar abaixo tem essa função e por esse motivo o 

incorporamos a este trabalho. 

 

Fig. 27 – Meme de ação popular 

 
Fonte: http://apenasumblogmeme.blogspot.com/2012/03/legal-essa-sua-camisa-do-che-guevara.html

23
 

 

 

Nota-se haver uma intenção sarcástica de questionar o posicionamento político-

ideológico dos sujeitos, entre as correntes “socialistas X capitalistas”, com alusão ao 

conhecido guerrilheiro, político, jornalista, escritor e médico argentino-cubano que foi um dos 

ideólogos e comandantes que lideraram a Revolução Cubana (1953-1959), levando a um 

novo regime político em Cuba de base socialista. O Iphone da Apple aqui aludido está 

associado ao caráter consumista da sociedade capitalista e sugere uma desconstrução ou 

incoerência na relação de consumo de um bem proibido. 

A segunda natureza ou função das representações sociais, elencada por Moscovici 

(2015), é a prescritiva. Essa se impõe sobre os indivíduos com uma força irresistível. Nela, 

estrutura e tradição atuam antes mesmo de as pessoas pensarem. As representações, portanto, 

são impostas sobre nós, transmitidas e são o produto de uma sequência completa de 

elaborações e mudanças que ocorrem no decurso do tempo e são resultado de sucessivas 

gerações. O autor, então, sintetiza. 
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Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as descrições que 

circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições científicas, implica um elo 

de prévios sistemas e imagens, uma estratificação na memória coletiva e uma 

reprodução na linguagem que, invariavelmente, reflete um conhecimento anterior e 

que quebra as amarras da informação presente. (MOSCOVICI, 2015, p. 37) 

Em síntese, diz o autor, por meio da autonomia e das pressões que as representações 

sociais exercem, ainda que se tenha consciência de que elas são apenas ideias, elas funcionam 

como se fossem realidades inquestionáveis. Diz ainda, o peso da história, costumes e 

conteúdo cumulativo das representações confronta os sujeitos com toda a resistência de um 

objeto material. E, resistir ao que é invisível, parece ser inevitavelmente mais difícil. 

Uma das qualificações significativas que o autor atribui às representações sociais 

prende-se ao fato de elas serem vistas como uma maneira específica de compreender e 

comunicar o que já se sabe. Elas, portanto, ocupam uma posição curiosa, pois ao tempo que 

têm como seu objetivo abstrair sentido do mundo, também passa a introduzir nele ordem e 

percepções, que reproduzem o mundo de forma significativa. Assim, elas reiteradamente 

apresentam duas faces que guardam entre si uma relação de dependência: a icônica e a 

simbólica. 

Fixemo-nos neste ponto à asserção feita por Moscovici (2015) ao dizer que a união da 

linguagem e da representação é um dos mais marcantes fenômenos do nosso tempo. Ele diz 

que a própria linguagem ao carregar representações, encontra-se entre o que é chamado de 

linguagem de observação e a linguagem da lógica, em que a primeira expressa fatos puros; e a 

segunda, símbolos abstratos. Sobre essa questão central, Jodelet (2001) diz que ante as coisas, 

pessoas, eventos ou ideias, os sujeitos não são equipados apenas com automatismos, assim 

como não podem viver isolados em um vazio social. Há um compartilhamento do mundo com 

outros, em quem os sujeitos se apoiam, ora em convergência; outras, em divergência, seja  

para os compreender, os gerenciar ou os afrontar. Portanto, diz a autora, as representações são 

sociais e são tão importantes no cotidiano. Elas nos guiam na maneira de nomear e definir em 

conjunto os diferentes aspectos de nossa realidade cotidiana, na maneira de interpretá-los, 

estatuí-los e, se for o caso, de tomar uma posição a respeito e defendê-la. 

A autora diz haver uma caracterização da representação social a respeito da qual há 

acordo na comunidade científica. Nesse sentido, assim são concebidas como “uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado, que tem um objetivo prático e 

concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, 

p. 36). Também chamada de “saber do senso comum” ou ainda “saber ingênuo”, “natural”, 

essa forma de conhecimento diferencia-se do conhecimento científico.  
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Há um reconhecimento de que as representações sociais geralmente estão associadas a 

sistemas de interpretação que regem a relação do homem com o mundo e com os outros, 

orientando e organizando as condutas e as comunicações sociais. Mais que isso, elas intervêm 

em processos tão variados quanto a difusão e a assimilação dos conhecimentos, no 

desenvolvimento individual e coletivo, na definição das identidades pessoais e sociais, na 

expressão dos grupos e nas transformações sociais.  

Portanto, resumindo os postulados da autora até aqui considerados, conclui-se que as 

representações sociais são abordadas simultaneamente como o produto e o processo de uma 

atividade de apropriação da realidade exterior ao pensamento e da elaboração psicológica e 

social da realidade. Ou seja, diz a autora, “está-se interessado em uma modalidade de 

pensamento, sob seu aspecto constituinte, os processos, e constituído, os produtos ou 

conteúdos. Modalidade de pensamento que tem sua especificidade em seu caráter social” 

(JODELET, 2001, p. 17-44). 

 

5.4 Ethos discursivo, celebridades e ciberacontecimento 

 

O estudo do ethos discursivo está bastante implicado nas questões relacionadas às vias 

pelas quais se estabelecem os sentidos na troca linguageira - haja vista que a captação e a 

adesão do outro às ideias do sujeito que as produziu é uma constante na experiência cotidiana. 

Situações de interação comunicativa geralmente levam em conta a imagem que é passada pelo 

enunciador ao outro, bem como a imagem que o enunciador constrói desse outro. Assim, na 

perspectiva linguístico-discursiva, analisar a construção do ethos e a sua relação com a busca 

de adesão do outro pode auxiliar no entendimento da interação pela linguagem e também 

contribuir para um uso mais consciente desse recurso. 

Inicialmente, partimos da compreensão de que os estudos linguísticos procuram 

conjugar a visão representacional/estrutural da língua (ou “o que” a língua fala) com seu 

aspecto comunicativo/pragmático (o “como” a língua fala). Nesse sentido, o quadro teórico de 

que dispomos como referência é composto por trabalhos que buscam uma perspectiva 

enunciativa de análise, com base em autores preocupados em relacionar o funcionamento do 

discurso com a enunciação. 

Portanto, nesta pesquisa, adotamos a definição de ethos como construção discursiva, 

ou seja, um fenômeno que pressupõe a existência de um sujeito enunciador inscrito no 

discurso. Nessa vertente está incluído o conceito, defendido por Charaudeau, de discurso 

como troca entre parceiros do ato comunicativo (CHARAUDEAU, 2014). 
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O autor reconhece que há estratégias específicas para o convencimento do outro e elas 

passam, em muitos casos, pela construção de um ethos, de modo a permitir ao interlocutor a 

identificação da imagem que o enunciador mostra. Assim, o ethos precisa ser mais mostrado 

do que dito e, em linhas gerais, se caracteriza pela heterogeneidade. Isto é, não pressupõe ser 

configurado por um único fator, mas por vários índices interligados, os quais funcionam como 

a base de sua representação.  

Esses índices a que nos referimos podem estar presentes no nível da linguagem 

utilizada, na escolha dos temas, no gênero escolhido etc. O fato é que o ethos está ligado ao 

processo de adesão dos sujeitos a um determinado posicionamento discursivo, sendo possível 

até, por meio de sua análise, entrever as representações nas quais os enunciadores se apoiam 

para promover o convencimento e buscar a identificação dos leitores.  

Podemos dizer, ainda pautados em Charaudeau (2014), que na encenação discursiva é 

necessário levar em conta a adesão do outro às teses apresentadas, de modo a instaurar um 

clima de credibilidade, responsável, em grande parte, pela resposta afirmativa ao apelo que 

evoca a adesão dos interlocutores. 

Ilustramos abaixo um exemplo dessa estratégia discursiva presente em um meme de 

internet, em circulação em mídias sociais. 

 
Fig. 28 – Meme de ação popular 

 
Fonte: Instagram. Publicação em 11 de outubro de 2018. Disponível em: 

https://www.instagram.com/p/Boxr55_HLDq 
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Como já havíamos comentado anteriormente, os temas geralmente abordados nos 

memes digitais estão diretamente ligados a debates sociais complexos, em curso na sociedade, 

especialmente, a partir das redes sociais, em torno de discussões controversas. 

É nesse contexto que o meme acima se inscreve. Notamos que a sua composição 

linguística e imagética projeta um ethos forjado (MENDES, 2008)
24

, com o objetivo de 

ironizar e, com isso, deslegitimar, o discurso de grupos conservadores que, quando 

confrontados acerca de seus discursos e práticas homofóbicas, negam a categoria social que 

lhes é imputada, sob o argumento de conviverem pacificamente ou por manterem relações de 

amizade e/ou parentesco com pessoas que seriam gays, como registrado na parcela verbal do 

meme  Homofóbica, eu?? Inclusive tenho vários amigos gays!.   

O ethos forjado é caracterizado pela fala de outro, ou seja, quando uma imagem 

discursiva é construída para um determinado fim enunciativo como se fosse um eu específico, 

atribui-se essa denominação. Nesse caso concreto, estamos analisando o ethos da 

enunciadora-personagem, e não do enunciador-criador do meme. 

Tal processo, bastante recorrente na elaboração de sentidos em textos de caráter 

literário, passa a ser observado também em textos midiáticos, em especial, naqueles 

produzidos que circulam em meios digitais. Ainda segundo a autora, na instância do ethos 

forjado ocorre uma ficcionalização da imagem projetada, cujo estabelecimento é contratual e 

fluido. Isso quer dizer que não há a intenção de ludibriar o interlocutor acerca da veracidade 

da condição de autoria da imagem discursiva ali projetada. Ao contrário disso, os 

participantes dessa prática discursivo-interacional têm clareza de que se trata de uma imagem 

forjada, apropriada, de um “eu” que no discurso projeta a imagem do “outro”, com a intenção 

de criticá-la ou mesmo satirizá-la. 

Aliado a essa característica, temos por relevante o fato de os processos de significação 

e de projeção do ethos serem acionados pela dimensão imagética do meme, através de 

registro, em plano secundário, da fotografia da Barbiezinha Fasci, a dona do perfil no qual a 

postagem foi feita, ao lado de dois amigos, abraçados, que, por sua vez, pretendem ativar uma 
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 Quando uma imagem discursiva é construída para um determinado fim enunciativo como se fosse um eu 

específico, atribui-se a denominação de ethos forjado. Tal processo, bastante recorrente na elaboração de 

sentidos em textos de caráter literário, passa a ser observado também em textos midiáticos, em especial, naqueles 

produzidos e circulam a partir de meios digitais. Ainda segundo a autora, na instância do ethos forjado ocorre 

uma ficcionalização da imagem projetada, cujo estabelecimento é contratual e fluido, isso quer dizer que não há 

a intenção de ludibriar o interlocutor acerca da veracidade da condição de autoria da imagem discursiva ali 

projetada. Ao contrário disso, os participantes dessa prática discursivo-interacional têm clareza de que se trata de 

uma imagem forjada, apropriada, de um “eu” que no discurso projeta a imagem do “outro”, coma intenção de 

criticá-la ou mesmo satirizá-la. 
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representação, em razão de mecanismos inferenciais disparados pelas pistas cotextuais da 

parte linguística. 

Logo, concebemos haver uma relação de implicação entre a construção de um ethos 

discursivo e o jogo com significados sociais partilhados entre interlocutores. Isso reitera a 

compreensão de que “o locutor só pode representar seus interlocutores se os relacionar a uma 

categoria social, étnica, política ou outro” (AMOSSY, 2016, p. 126). 

Nos últimos tempos, o estudo do ethos no discurso midiático tem ampliado sua 

presença nas pesquisas acadêmicas, dadas as evidências de que o discurso, ao construir uma 

realidade, marca também a imagem e a ideologia de um grupo social. Maingueneau afirma 

que parece claro que esse interesse crescente pelo ethos está ligado a uma evolução das 

condições do exercício da palavra publicamente proferida, particularmente com a pressão das 

mídias audiovisuais e da publicidade (MAINGUENEAU, 2008, p. 11). 

Notadamente, sobre esse assunto, os trabalhos na área de análise do discurso apontam 

para inúmeras perspectivas de análise. Essas perspectivas podem variar segundo a concepção 

de sujeito adotada, o tipo de objeto de estudo e o corpus delimitado. Portanto, reiteramos que 

a proposta de abordagem deste trabalho se fundamenta em um estudo pelo viés da enunciação 

e considera a instância do locutor em sua configuração discursiva, ou seja, pela imagem do 

ethos em si (o discursivo). Nesse sentido, compreendemos que a língua serve para colocar os 

indivíduos em interação, de modo a que possam falar sobre o mundo e recriá-lo, 

discursivamente.  

Aqui enfatizaremos os estudos de Patrick Charaudeau (2009, 2013), que, em sua 

teoria, define a linguagem como um fenômeno multidimensional: uma dimensão relacionada 

à estruturação do mundo, a partir de operações semântico-cognitivas; uma dimensão social e 

psicossocial, relacionada ao valor de troca dos signos e ao valor da influência dos fatos da 

linguagem; e uma dimensão semiótica, relacionada à construção do sentido e das formas.  

Os atos de linguagem, portanto, apresentam uma relação mais ou menos acordada 

entre os actantes, e eles definem os aspectos relativos ao plano discursivo (as escolhas, os 

modos de dizer, as estratégias discursivas). Portanto, todos esses fatores influenciam na 

construção do ethos.  

A noção de ethos na Retórica Aristotélica englobava características discursivas e 

extradiscursivas, que eram utilizadas pelo orador a fim de construir uma imagem positiva de 

si mesmo. Ethos, hoje, é definido pelos teóricos a partir de uma compreensão mais abrangente 

do que a de Aristóteles, centrada no orador. A esse respeito, Maingueneau (2008, p. 13) 

afirma que o pensador grego pretendia apresentar uma technè destinada a examinar o que é 
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persuasivo para tal ou qual tipo de indivíduos. A prova pelo ethos, portanto, consistia em 

causar boa impressão pela forma como se constrói o discurso, a dar uma imagem de si capaz 

de convencer o auditório, ganhando sua confiança.  

Dessa forma, a prova pelo ethos prevê a construção da credibilidade do orador frente à 

sua audiência, mas não necessariamente o mérito que seja inerente a ele. As pessoas honestas, 

ou aquelas que, pelo menos, pareçam honestas, ensejariam mais rapidamente a confiança do 

interlocutor do que aquelas que não aparentam ser. Entretanto, é “necessário que esta 

confiança seja resultado de discurso e não uma opinião prévia sobre o caráter do orador”.  

O modo de apresentação do orador e a influência que este exerce sobre o auditório são 

fatores tão importantes quanto à demonstração no discurso. Uma vez que a retórica tem por 

objetivo formar um juízo, é necessário não só investir para que o discurso seja demonstrativo 

e digno de crédito, mas também que o orador mostre possuir certas disposições e prepare 

favoravelmente o juiz. Nesse quesito, para ser bem sucedido na persuasão, vale muito a forma 

como o orador se apresenta e como dá a entender as suas disposições aos ouvintes, de modo a 

fazer que, da parte deles, também haja um determinado estado de espírito em relação ao 

orador (ARISTÓTELES, 2005, p. 159). 

O ethos é um conceito híbrido, social/discursivo, ligado ao processo interativo de 

influência sobre o outro. Ele deve ser compreendido como pertencente a uma situação de 

comunicação específica, integrado a circunstâncias sócio-históricas também específicas 

(MAINGUENEAU, 2008). Relacionado a um “cruzamento de olhares” (CHARAUDEAU, 

2013), o ethos resulta da combinação das identidades social e psicológica do sujeito com a 

identidade discursiva construída por ele.  

Ainda para Charaudeau (2013, p. 153), “o ethos é voltado ao mesmo tempo para si e 

para o outro. Ele é uma construção de si para que o outro adira, siga, identifique-se a este ser 

que supostamente é representado por outro si-mesmo idealizado”. Os meios utilizados pelo 

ethos levam em conta não só o ritmo e a elocução, mas também consideram as escolhas 

lexicais e de argumentos, assim como o tipo de estrutura discursiva utilizada.  

Maingueneau (2005) afirma que toda fala procede de um enunciador encarnado; 

mesmo quando escrito, um texto é sustentado por uma voz ─ a de um sujeito para além-texto. 

Entende-se por ethos uma voz que se apresenta afinada com uma ideologia e demonstra a 

personalidade daquele que fala; daquele que emite uma opinião e retrata o fato com uma 

intenção.  

Esse além-texto, ao que nos parece, está bastante associado ao conceito de identidade 

social e de identidade discursiva, conforme Charaudeau (2009, p. 1-5). A identidade social, 
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para ele, é marcada pela necessidade de os sujeitos serem reconhecidos pelos outros. Ela 

confere o direito à palavra, fundada em sua legitimidade, a qual o autor diz designar o estado 

ou a qualidade de quem é autorizado a agir da maneira pela qual age.  O autor diz que o 

processo pelo qual alguém é legitimado é o de reconhecimento de um sujeito por outros 

sujeitos, em nome de um valor aceito por todos. Logo, a legitimidade depende de normas 

institucionais, que regem cada domínio da prática social e que atribuem funções, lugares e 

papéis aos que são investidos através de tais normas. 

A identidade social, na concepção de Charaudeau (2014), é psicossocial, pois está 

impregnada de traços psicológicos, o que a torna algo “atribuído-reconhecido”, um “pré-

construído”: em nome de um saber reconhecido institucionalmente, de um saber-fazer 

reconhecido pela performance do indivíduo, de uma posição de poder reconhecida por 

filiação, ou por atribuição, de uma posição de testemunha por ter vivido o acontecimento ou 

ter-se engajado. Ou seja, a identidade social é em parte determinada pela situação de 

comunicação, na medida em que busca responder à questão que o sujeito falante tem em 

mente quando toma a palavra, do tipo: “Estou aqui para dizer o quê, considerando o status e o 

papel que me é conferido por esta situação?” 

Entretanto, a identidade social pode ser reconstruída, mascarada ou deslocada. A esse 

deslocamento, Charaudeau (2014) chamou identidade discursiva. Ela, então, tem a 

particularidade de ser construída pelo sujeito falante para responder à questão: “Estou aqui 

para falar como?” Assim sendo, depende de um duplo espaço de estratégias: de 

“credibilidade” e de “captação”. Ele destacou que a credibilidade está ligada ao sujeito falante 

e à necessidade que ele tem de que se acredite nele, tanto no valor de verdade de suas 

asserções, quanto no que ele pensa realmente, ou seja, em sua sinceridade. Isto é, o sujeito 

falante deve pois defender uma imagem de si mesmo (um “ethos”) que lhe permita, 

estrategicamente, responder à questão : “como fazer para ser levado a sério?” e, portanto, 

pode adotar diferentes atitudes discursivas, tais como: de neutralidade, de distanciamento ou 

de engajamento. 

Essas atitudes discursivas, segundo o autor, estão a serviço de uma atitude 

demonstrativa, atravessada por argumentos e por certo modo de raciocínio que o outro deveria 

aceitar sem discussão, pois a verdade é apresentada como incontornável, independente dos 

sujeitos que a defendem, a respeito da qual presume-se a submissão. Persuadir o outro 

equivale, nesse caso, a colocá-lo num universo de evidências que exclui a possibilidade de 

discussão. 
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As estratégias de captação, por sua vez, surgem quando o Eu-falante não está, para 

com seu interlocutor, numa relação de autoridade. Logo, está associada à necessidade de o 

sujeito se assegurar de que seu parceiro na troca comunicativa percebe seu projeto de 

intencionalidade, isto é, compartilha de suas ideias, suas opiniões e/ou está “impressionado”. 

Deve então responder à questão: “como fazer para que o outro possa ‘ser tomado’ pelo que 

digo”. Neste caso, o objetivo do sujeito falante passa a ser o de “fazer crer”, para que o 

interlocutor se coloque numa posição de “dever crer”. Nesse contexto de encenação discursiva 

será necessário tentar persuadir (fazer pensar recorrendo à razão) ou seduzir (fazer sentir 

recorrendo à emoção) o outro que, então, deverá pensar ou sentir o que foi significado. Daí, o 

autor acentuou que o sujeito pode escolher entre diferentes atitudes discursivas, tais como: 

uma atitude polêmica, de sedução ou de dramatização. 

Logo, a identidade discursiva é uma construção cuja base se assenta nos modos de 

tomada da palavra, na organização enunciativa do discurso e na manipulação dos imaginários 

socio-discursivos. Ao contrário da identidade social, a identidade discursiva é sempre algo “a 

construir- em construção”. Resulta de escolhas do sujeito, ainda que leve também em conta os 

fatores constituintes da identidade social. Portanto, constata-se que ora a identidade discursiva 

é reativa à identidade social, ora a mascara, ora a desloca. Enfim, diz o autor, que é nesse 

deslocamento entre identidade social e identidade discursiva que se realiza a influência 

discursiva. Segundo as intenções do sujeito comunicante ou do sujeito interpretante, a 

identidade discursiva adere à identidade social e forma uma identidade única essencializada 

(“eu sou o que eu digo”/”ele é o que ele diz”), ou se diferencia formando uma identidade 

dupla de “ser” e de “dizer” (“eu não sou o que eu digo”/”ele não é o que ele diz”). No último 

caso, ou se pensa que é o “dizer” que mascara o “ser” (mentira, ironia, provocação), ou se 

pensa que o “dizer” revela um “ser” que ignora a si mesmo (denegação, revelação 

involuntária: “sua voz o traiu”). 

Charaudeau (2014) ainda destacou que o jogo entre identidade social e identidade 

discursiva, e a influência daí resultante, não podem ser considerados fora de uma situação de 

comunicação. Logo, para ele, é a situação de comunicação, em seu dispositivo, que determina 

antecipadamente a identidade social dos parceiros do ato de troca verbal. Soma-se o fato de a 

troca verbal mesma fornecer instruções quanto à maneira de comportar-se discursivamente, 

isto é, ela define certos traços da identidade discursiva. Ao “sujeito falante restará a 

possibilidade de escolher entre mostrar-se conforme as instruções, respeitando-as, ou decidir 

mascará-las, subvertê-las ou transgredi-las”. 
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Um exemplo bastante aplicável ao estudo do ethos diz respeito ao discurso das 

celebridades. Tanto nele quanto em todo o processo comunicativo, há a existência desse 

enunciador, dessa voz que demonstra o comportamento atribuído à instituição que ele 

representa e que marca a sua identidade social. O ethos estabelece tal afinidade ideológica, 

que permite perceber um perfil desse enunciador, advinda do fiador do texto, da enunciação. 

Amossy (2016) cita, também, um texto de Maingueneau: “Persuade-se pelo caráter ─ethos─ 

quando o discurso é de tal natureza que torna o orador digno de fé, porque as pessoas honestas 

nos inspiram uma confiança maior e mais imediata. “[...] Mas é necessário que esta confiança 

seja o efeito do discurso, não de um juízo prévio sobre o caráter do orador”. 

 

Quadro 7 – Ethos – referências diretas ao enunciador 

 
Fonte: AMOSSY (2016) 

 

 

O quadro de Maingueneau permite observar que o ethos se apresenta, em todos os 

textos, sejam publicitários, literários, midiáticos, como ditos e mostrados, que se consolidam, 

a partir de referências diretas ao enunciador, nas cenas validadas. É no texto que se encontra a 

consolidação do ethos, bem como a sua incorporação. Não há dúvida de que essa 

consolidação será dada por uma intenção do enunciador, o que é a primeira instância de 

análise do texto. Esse ethos não se prende apenas a apreciações, mas a emissões de opiniões e 

tomada de posições. A presença de um fiador permite que o discurso seja certificado e 

enviado a um público-alvo que o irá decodificar e identificar-se com ele. Dessa forma, nota-se 

que as informações entre o enunciador e o enunciatário são o elo que permite a realização 

bem sucedida do efeito visado. 

Sobre a noção de celebridades, tomamos como referência a definição de França 

(2014), através da qual o autor considera todo sujeito que, por algum motivo, torna-se digno 
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de ser celebrado e, contemporaneamente, em uma acepção corrente, também faria referência à 

fama mais passageira, instantânea, adquirida por determinadas personagens. Outro autor, 

Morin (1997), destacou que podemos pensar as celebridades (ou os novos olimpianos), a 

partir de uma dupla natureza, humana e divina, gerando, nos indivíduos, tanto uma relação de 

identificação quanto de projeção.  

O contexto e a cenografia passam a ser elementos fundamentais dentro da mensagem.. 

Isso é frequente no discurso das celebridades. A cenografia é perfeita. Busca-se a celebridade 

em seu momento glamuroso que pode ser considerado um objeto de desejo do enunciatário. 

Nessa perspectiva, as redes sociais digitais produzem o que Recuero (2009) denominou (nós), 

os quais interligados funcionam como uma metáfora estrutural da sociedade. Nesse cenário, 

encontram-se as celebridades. Elas são detentoras de grande capital simbólico, já consagrado 

e expresso em outras mídias, como a televisão e o cinema. Isso, atualmente, converge com as 

conexões das celebridades dentro do espaço cibernético. Logo, confere aos atores com grande 

popularidade, a possibilidade de apropriar conteúdos, aumentando a potência deles, ou de 

desencadear uma ação mimética (Dawkins, 1979), referente ao seu perfil dentro da rede.  

As celebridades atuam como conectores (Recuero, 2009), podendo conferir validade a 

ações com fins filantrópicos ou mercadológicos. Conforme Campanella (2014), em vez de se 

acomodarem com o sucesso de suas carreiras na indústria cultural, muitas celebridades 

participam de campanhas de cunho humanitário e ambiental, mesmo que, em muitos casos, 

esta participação ocorra pelo simples empréstimo da reputação de seus perfis online para dar 

visibilidade às causas. 

Outro ponto inerente à análise das celebridades quando observamos a função do ethos 

diz respeito à visibilidade potencializada em ciberacontecimentos. Ou seja, a visibilidade dos 

conteúdos que circulam pelas redes está diretamente atrelada ao poder de repasse e de 

disseminação que se amplia a partir do aumento das possibilidades de publicação que 

qualquer indivíduo com acesso à internet possui. Isso costuma ocorrer em função da 

popularização de ferramentas de publicação online, como os blogs, alguns anos atrás, e, hoje, 

principalmente, através dos sites de redes sociais. Essa liberdade não se restringe às formas de 

produção, pois atinge também as formas de circulação, pois, ainda que não produza, um 

indivíduo conectado adquire o poder de repassar e espalhar informação online, como é 

comum em relação ao meme. 
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Ampliando essa visão a respeito dos memes em circulação na internet, em torno do 

que os autores denominaram ciberacontecimento
25

, Recuero (2009), deu destaque ao que 

chamou “capital social
26

 como resultado das relações entre os indivíduos”. A autora entende 

que, dependendo do tipo de relação, diferentes formas de capital social são demandadas. No 

caso do capital social relacional, este se refere às relações entre os indivíduos, em níveis 

individual e coletivo.  

Nesse sentido, a visibilidade buscada através da participação em desafios na rede pode 

ser relacionada com o conteúdo em si ou com as intenções do indivíduo nas redes em que se 

insere. Quanto mais conectado está o nó, maiores as chances de que ele receba determinados 

tipos de informação que estão circulando na rede e de ele obter suporte social quando assim 

solicitar. Assim, a visibilidade está conectada ao capital social relacional (BERTOLINI; 

BRAVO, 2001 apud RECUERO, 2009, p. 108). Além disso, a autora abordou a visibilidade 

como um dos valores relacionados aos sites de redes sociais, bem como à maneira com que os 

atores de uma rede a constroem e a mantêm. Participar de determinadas ações online permite, 

então, uma maior visibilidade ao perfil engajado, ao mesmo tempo em que agrega capital a 

determinadas relações que podem ser estabelecidas na rede.  

Ainda em Recuero (2006) observamos o apontamento da “visibilidade social” como 

uma das maiores fontes de competição dentro do site. As considerações da autora indicam que 

essa competição por visibilidade é impactada pela quantidade de conteúdos que o indivíduo 

publica, bem como pela diversidade de formatos que utiliza nessas publicações. Logo, temos 

por explicitada a estreita relação entre ethos discursivo e celebridades, na perspectiva aqui 

adotada, a qual aponta para sujeitos cuja identidade desliza entre o dito e o mostrado.  O ethos 

dito é aquele através do qual o enunciador mostra diretamente suas características, dizendo ser 

essa ou aquela pessoa, ao passo que o ethos mostrado é aquele que não é dito diretamente pelo 

enunciador, mas é reconstituído através de pistas fornecidas por ele no seu discurso. Sobre 

essa definição, Maingueneau (2005, p. 71) ainda observa: "se o ethos está crucialmente ligado 

ao ato de enunciação, não se pode negar, no entanto, que o público constrói representações do 

ethos antes mesmo que ele (o enunciador) fale". Assim, nos parece ocorrer com o ethos das 

celebridades, na enunciação, pois os enunciatários constroem previamente representações, 

numa espécie de antecipação ao ato de fala do enunciador.  

 

                                                 
25

 No geral, são processos que se formam no ambiente digital para, depois, desencadearem pautas jornalísticas. 
26

 Refere-se às normas que promovem confiança e reciprocidade na economia. É constituída por redes, 

organizações civis e pela confiança compartilhada entre as pessoas, fruto de sua própria interação social. No 

estudo do Capital Social, é importante compreender a natureza e funcionamento de uma comunidade de prática. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_de_pr%C3%A1tica
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6 METODOLOGIA E ANÁLISE 

 

       

A pesquisa acadêmica se desenvolve em regra como um processo formal e sistemático 

de aplicação do método científico, com o propósito de encontrar respostas para questões 

problematizadas e sobre as quais não há senso comum. Pressupõe-se, portanto, que esteja 

respaldada em metodologia própria a viabilizar a relevância desses estudos dentro do quadro 

teórico em que foi inscrita. Nesse sentido, produzimos este capítulo com o objetivo de 

descrever, sistematizar, mostrar e fundamentar o percurso metodológico adotado na pesquisa. 

Além disso, optamos pelo tratamento dos procedimentos de análise utilizados, ao mesmo 

tempo em que apresentamos a constituição do corpus.  

A coletânea em análise, composta por memes de ação popular (já definidos em seção 

anterior), consistiu em um movimento de enorme repercussão mundial em que as pessoas 

jogavam um balde de gelo na cabeça como forma de desafio. Na verdade, foi um movimento 

que tomou força a partir do segundo semestre do ano de 2014, por meio de uma campanha da 

ALS Association, ONG norte-americana que visa a angariar recursos para tratamento, pesquisa 

e conscientização pública sobre a esclerose lateral amiotrófica.  

Este trabalho se filia aos estudos ligados à pesquisa exploratória de abordagem 

qualitativa, com a finalidade de produzir uma investigação em torno de exemplares da 

coletânea de meme em circulação na internet, intitulada Desafio do balde de gelo.  Utilizamos 

como critério determinante para a escolha das peças a inscrição delas no contexto de 

desenfreada participação popular. Além desse aspecto, consideramos, também, o fato de as 

mesmas abordarem dois efeitos de sentido predominantes: o riso e/ou a crítica, e, em muitos 

casos, a fusão de ambos. Outro aspecto que ratificou a nossa escolha foi o fato de a encenação 

discursiva observada nessa coleção estar associada à campanha de maior engajamento e 

compartilhamento até hoje já realizada em mídias sociais, conforme ilustramos nos quadros 

seguintes. 
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Quadro 8 – Visualizações mais expressivas dos memes de celebridades 

 
Fonte: https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,desafio-do-balde-de-gelo-contribui-para-importante-

descoberta-cientifica. Acesso em: dez. 2019. 

 

 

Apesar de o quadro não mencionar o número de visualizações do meme de Mark 

Zuckerberg (texto-fonte sobre o qual iremos discorrer mais adiante), os noticiários da época 

mencionaram engajamento superior ao de Bill Gates, o qual alcançou a marca de cerca de 6 

milhões de acessos. Outras celebridades também adensaram o rol de participantes da 

campanha, não somente nos Estados Unidos, como no Brasil, e no mundo todo. 

Em relação aos valores arrecadados, tivemos o cuidado de apresentar os dados na 

ilustração a seguir:                                             
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Quadro 9 – Engajamento e arrecadação – Desafio do balde de gelo 

 
Fonte: https://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,desafio-do-balde-de-gelo-contribui-para-importante-

descoberta-cientifica. Acesso em: dez. 2019. 

 
 

 

Os números apresentados acima indicam que os acessos contabilizados, somando-se 

comentários, postagens e curtidas, totalizaram quinze milhões. Essa repercussão desenfreada 

representou, comparativamente ao ano anterior, um aumento próximo a 17 vezes o valor 

arrecadado no mesmo período de 2013. Assim, em 2014, o valor alcançado chegou, 

aproximadamente, a trinta e dois milhões de dólares.  

Sabemos que, enquanto fenômenos de comunicação típicos de internet, as redes 

sociais têm servido como espaço para inúmeras manifestações com diversos objetivos, entre 

eles: interação, compartilhamento, mobilização e, em alguns casos, exibição. Esses tipos de 

efusões têm sido concebidos na perspectiva que Henn (2013) denominou ciberacontecimento 

(como está definido na seção 5.4). Em linhas gerais, esses processos surgem primeiro nos 

meios digitais para depois provocarem pautas jornalísticas. Foi exatamente o que ocorreu na 

primeira peça analisada neste trabalho. 

Mas, se o meme, em sua definição mais recorrente, é assim categorizado por consistir 

em replicação, repetição, precisamos, para assegurarmos uma análise de peças desse gênero 

discursivo, nos reportar ao texto-fonte, ou seja, aquele que deu origem à coletânea. 

Nesse sentido, os noticiários da época informam que em 2014 o jogador de golfe 

norte-americano Chris Kennedy propôs um desafio à sua prima, Jeanette Senerchia, que era 
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casada com um portador de ELA, Anthony Senerchia Jr. e consistia em jogar um balde de 

gelo sobre o corpo dele, a fim de ganhar uma doação em dinheiro para ajudar no tratamento 

da doença, o que ela atendeu prontamente. Esse desafio foi veiculado, na época, na rede social 

do atleta.  Posteriormente, Pete Frates, um ex-jogador de beisebol e também portador da 

doença, ao assistir ao vídeo original de Chris Kennedy, enxergou naquilo uma forma de 

impulsionar as pesquisas sobre o tratamento de ELA. As pessoas mais próximas dele 

começaram a repetir o desafio, no entanto, o meme apenas alcançou uma repercussão 

desenfreada após Mark Zuckerberg, criador do Facebook, divulgá-lo no perfil dele nas redes 

sociais, cumprindo o desafio e desafiando outras celebridades. 

O corpus de análise desta pesquisa é composto das seguintes peças: (1) meme de Mark 

Zucherberg, (2) meme de Bill Gates, (3) meme de Dave Grohl, (4) meme da Donatella 

Versace, (5) meme de Lívia Aragão (6) meme de Rafinha Bastos, (7) meme sobre Dilma 

Rousseff e Willian Bonner. Sobre os títulos dados às peças, procurou-se utilizar os nomes dos 

personagens que as produziram, com exceção do meme sobre Dilma Rousseff e Willian 

Bonner, cujo enunciador foi uma terceira pessoa. Assim, uma coleção de estrutura verbo-

visual, em sua desafiadora análise discursiva, exigiu, também, a definição e categorização do 

meme, e, nesse sentido, adotamos, fundamentalmente, os trabalhos de Shifman (2014) e de 

Chagas (2015, 2016), além de Lévy (2010), Recuero (2014), entre outros autores que nos 

serviram de referência. 

Neste capítulo foram analisados os contratos de comunicação instanciados nos efeitos 

de sentido predominantes na coletânea estudada, e procurou-se produzir uma descrição deles. 

Também foram observados os circuitos em que os sujeitos do ato estão inscritos, por meio de 

uma análise qualitativa, a partir dos postulados da Teoria Semiolinguística de Patrick 

Charaudeau. Há, também, interesse em analisar as visadas discursivas próprias dessa 

coletânea, na medida em que elas sinalizam a intenção de os sujeitos enunciadores agirem 

sobre os interlocutores, a fim de influenciá-los quanto à doação e ao engajamento na 

campanha de apoio à pesquisa e ao tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Além disso, 

temos interesse pela tentativa de subversão ao texto original, na medida em que os sujeitos 

tentam produzir deslizamentos temáticos.  

Analisamos o fato de os sujeitos considerados celebridades, a partir do ethos 

discursivo construído, atuarem na captação dos enunciatários e na adesão dos mesmos às 

visadas propostas. Isso está muito relacionado, inclusive, ao fato de o meme se inscrever 

como gênero verbo-visual sintético, com forte apelo persuasivo, estrutura simplificada, e 

desenfreada participação popular. Ao abordar temas complexos, acreditamos que esses 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
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contratos sejam capazes de persuadir o leitor quanto à proposta de visão de mundo dos 

sujeitos enunciadores e a refletir sobre temas de natureza complexa.  

Compreendemos essas iniciativas não apenas como campanhas virais, mas as 

concebemos como meme, especialmente por considerar o poder de construção que elas têm, 

ao partir de um ato individual e ganhar uma dimensão coletiva, capaz de mobilizar, impactar 

outras pessoas e até gerar um debate público sobre o tema. Nesse processo, o meme pode 

adquirir os mais diferentes formatos: fotos, ilustrações, vídeos, frases, hashtags
27

, entre 

outros. Além disso, podem também ser caracterizados por recursos linguísticos 

multimodais
28

. Assim, em nossa análise, decidimos partir de duas peças muito importantes, se 

considerada a expressiva repercussão que causaram quando foram publicadas. Optamos pela 

inserção de ambas no corpus, consideradas as semelhanças temáticas entre elas, pelo fato de 

terem alcançado milhões de visualizações.  

   
Fig. 29 – Meme de Zuckerberg – “texto-fonte” do viral 

 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/mark-zuckerberg/60507-mark-zuckerberg-joga-balde-agua-gelada-si-

mesmo-desafia-bill-gates.htm. Acesso em: dez. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Hashtag é um termo associado a assuntos ou discussões que se deseja indexar em redes sociais, inserindo o 

símbolo da cerquilha (#) antes da palavra, frase ou expressão. Quando a combinação é publicada, transforma-se 

em um hiperlink que leva para uma página com outras publicações relacionadas ao mesmo tema. 
28

 A combinação de diferentes linguagens, seja escrita, oral ou por meio de imagens. Essa combinação costuma 

acarretar mudanças substanciais na forma com que os usuários elaboram o sentido e a significação dos conteúdos 

miméticos com os quais têm contato (MARCUSCHI, 2010, p. 139).  



126 

 
Fig. 30 – Meme de Bill Gattes 

 
Fonte: https://www.google.com/search?q=foto+bill+gates+desafio+de+balde+de+gelo+e+a+engenhoca+que+le+

mando. Acesso em: dez. 2019. 

 

O meme de Zuckerberg apresenta como protagonista o idealizador da plataforma 

Facebook e foi montado em três quadros, indicando a sucessão de ações. A encenação 

discursiva ocorreu em um lugar aberto, com muito verde no entorno. Ele está vestido de 

maneira casual, a sugerir certo despojamento. O balde utilizado é de cor azul, muito 

semelhante à cor da plataforma que ele mesmo idealizou. Notamos que o olhar do 

protagonista, nos três quadros, está marcado por um sorriso, a sugerir um ato lúdico, 

atravessado pelo humor. Apesar de não ser o texto-fonte, foi o vídeo de Zuckerberg que 

viralizou a ponto de resultar em vários memes que circularam nas redes sociais na época. 

O meme de Bill Gattes retrata o fundador da Microsoft cumprindo o desafio. A 

postagem dele contou com cerca de seis milhões de visualizações. O executivo foi desafiado 

por Zuckerberg, e parece ostentar o mesmo tom de bom humor. No rosto, explícito sorriso. 

Ele se veste com mais formalidade, e também realiza o ato em lugar aberto e com bastante 

verde natural. Um detalhe pitoresco está no fato de o criador da Microsoft ter desenvolvido 

uma engenhoca para dar conta do desafio. O balde, por sua vez, tem as cores da bandeira dos 

Estados Unidos: vermelho, azul e branco. 

Em relação ao primeiro par de nossa análise, a proliferação de sentidos produzida a 

partir dessas apropriações revela uma força simbólica presente no ciberacontecimento, 

oriunda da adesão de celebridades, como Mark Zuckerberg e Bill Gates, por exemplo, que, 

além de participarem, desafiaram outros a fazerem o mesmo, além de efetuarem vultosa 

doação em dinheiro para a pesquisa e tratamento de ELA. Observamos nessas peças que o 

engajamento de pessoas consideradas socialmente celebridades contribuiu para o 

espalhamento desenfreado. Ao que parece, essas personalidades funcionaram como vetores-
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chave na propagação do desafio e na proliferação de apropriações do mesmo, geralmente 

motivadas pela busca de visibilidade nas redes. 

Essas celebridades estão bem caracterizadas na perspectiva de Maingueneau (2005), 

quando ele diz que toda fala procede de um enunciador encarnado e que todo texto é 

sustentado por uma voz – a de um sujeito para além-texto. Isso está relacionado ao ethos 

social/discursivo que, segundo Charaudeau (2013, p. 153), “é voltado ao mesmo tempo para 

si e para o outro. Ele é uma construção de si para que o outro adira, siga, identifique-se a este 

ser que supostamente é representado por outro si-mesmo idealizado”. Nessa encenação 

discursiva, as celebridades funcionam como conectores e lançam mão de estratégias de 

captação, entendida como a necessidade de o sujeito se assegurar de que seu parceiro na troca 

comunicativa percebe seu projeto de intencionalidade, isto é, compartilha de suas ideias, suas 

opiniões e/ou está “impressionado”. Deve então responder à questão: “como fazer para que o 

outro possa ‘ser tomado’ pelo que digo”. Neste caso, o objetivo do sujeito falante passa a ser o 

de “fazer crer”, para que o interlocutor se coloque numa posição de “dever crer”. 

Outro ponto inerente à análise das celebridades, quando observamos a função do 

ethos, diz respeito à visibilidade potencializada em ciberacontecimentos. Ou seja, a dos 

conteúdos que circulam pelas redes está diretamente atrelada ao poder de repasse e de 

disseminação que se amplia a partir do aumento das possibilidades de publicação que 

qualquer indivíduo com acesso à internet possui. Isso costuma ocorrer em função da 

popularização de ferramentas de publicação online, como os blogs, alguns anos atrás, e, hoje, 

principalmente, através dos sites de redes sociais. Essa liberdade não se restringe às formas de 

produção, pois atinge também as formas de circulação, pois, ainda que não produza, um 

indivíduo conectado adquire o poder de repassar e espalhar informação online, como é 

comum em relação ao meme. 

O desafio do balde se caracterizou como um acontecimento jornalístico não pelo 

desafio em si, mas por elementos específicos que lhe conferem sentido de ruptura e de 

descontinuidade, como o fato de celebridades estarem expondo suas imagens em uma cena 

atípica, seja para promover a causa de arrecadação de doações para a pesquisa sobre a ELA, 

seja para promover sua visibilidade nas redes. Campanella (2014) entende que a 

popularização da web 2.0
29

 contribuiu para a participação de personalidades midiáticas em 

causas solidárias, fato que não é essencialmente novo.  

                                                 
29

 Web 2.0 é um termo popularizado a partir de 2004 pela empresa americana O'Reilly Media para designar uma 

segunda geração de comunidades e serviços, tendo como conceito a "Web enquanto plataforma", envolvendo 

wikis, aplicativos baseados em folksonomia, redes sociais, blogs e Tecnologia da Informação. 



128 

 

Essa estratégia fica bastante explicitada nos memes de Zuckerberg e de Bill Gattes, na 

medida em que tanto um quanto o outro reúnem legitimidade e credibilidade capazes de 

alavancar a participação popular, ainda que mediante uma encenação discursiva 

aparentemente lúdica. 

 Há uma característica que queremos destacar, ou seja, apesar de o Desafio do Balde 

não ter patrocinador ou pagamento identificado, a ação possui características do campo 

publicitário, pois seu caráter mimético ganha contornos mercadológicos no momento em que 

aderir à causa consiste em publicizar e propagar uma finalidade financeira voltada à 

associação de apoio ao tratamento da doença. Além disso, a celebridade necessita da 

promoção social para o seu perfil, seja uma encenação polêmica ou com um caráter 

totalmente performático, como veremos nas peças seguintes. 

Fato é que a adesão ao desafio confere a determinado ator uma relação de caráter 

positivo, em um primeiro momento. Na raiz da ação, esse é um dos fatores determinantes da 

potência mobilizadora que se instaurou nos primeiros desafios, ainda que a força simbólica de 

aderir ao movimento tenha eclodido mundialmente com o engajamento das celebridades, 

iniciando o caráter viral após Mark Zuckerberg, criador do Facebook, e Bill Gates, da 

Microsoft, terem divulgado seus vídeos na internet. A partir dessas celebridades, a ação 

passou a produzir um engajamento desenfreado, com muita popularidade. Thompson (2008), 

inclusive, entende que o surgimento da internet amplifica a importância de novas formas de 

visibilidade, bem como a complexificação dessas visibilidades, além de aumentar o fluxo de 

conteúdo audiovisual pelas redes de comunicação. Ele afirmou que elas concederam a 

liberdade de criação e disseminação de conteúdos a um maior número de indivíduos.  

Não podemos abordar visibilidade sem discorrermos sobre os imaginários coletivos. 

Portanto, em nossa análise, retornamos a Charaudeau (2016), trabalho em que ele 

sistematizou os imaginários em três categorias: antropológicos, de crença e 

socioinstitucionais. Quanto aos primeiros, destacamos os ligados às relações sociais. O autor 

diz que servem para evidenciar a maneira pela qual as pessoas representam para si mesmas 

como devem ser seus comportamentos em sociedade, responsáveis pelo engendramento dos 

chamados rituais sociais, assim classificados: de cumprimentos, de desculpas e de polidez e 

de injúrias e insultos.  

Observamos, à luz dos pressupostos elencados pelo autor, que os imaginários coletivos 

comparecem na construção do meme de ação popular, aqui analisado, com reiterados traços 

de ironia e de sarcasmo.  Mais ainda, ao abordar temas polêmicos, as pessoas tendem a dar 

um tratamento indireto, por meio de subentendidos, evitando ser ofensivo ao outro. Nesse 



129 

 

sentido, o meme oferece ricamente essas novas semioses ao texto original, pelo viés do 

humor, dando um tratamento lúdico e/ou crítico, sem, contudo, infligir aos seus autores a 

dureza do confronto direto com os interlocutores. Naturalmente, essas estratégias aparecem 

com maior recorrência na abordagem de temas com repercussão polêmica. 

Toda essa encenação discursiva se inscreve no que Charaudeau (2005a) denominou 

duplo processo de semiotização do mundo. O autor postula haver um processo de 

transformação que parte de um mundo a significar e o transforma em significado, e o processo 

de transação que consiste em tomar o mundo significado como objeto de troca com outro 

sujeito que exerce o papel de destinatário. A fim de ilustrar esse duplo processo a que nos 

referimos acima, transcrevemos o quadro elaborado pelo autor. 

 

Quadro 10 – Procedimento de semiotização do mundo e seu duplo processo 

 
Fonte: Charaudeau (2005a)  

  

 

O processo de transformação compreende quatro tipos de operação, e deles nos 

servimos na aplicação às peças em análise. O primeiro é a identificação, a qual consiste, 

segundo o autor, na transformação dos seres do mundo em identidades nominais. Temos, 

então, Mark Zukckerberg e Bill Gates, seres materiais que são referenciados imageticamente, 

a fim de que deles possamos falar. Como os sujeitos aqui implicados já contam com massiva 

visibilidade pelos papeis sociais que desempenham em nível global, nos parece que, em 

princípio, o fazer deles está muito associado à causa propriamente dita, e não a uma tentativa 

de exibicionismo. 

Na sequência, temos a ação, ou seja, os seres do mundo agem ou sofrem a ação 

esquematizada apta a conferir-lhes uma razão de ser, ao fazerem alguma coisa. O autor diz 

que, nesse caso, os seres do mundo são transformados em identidades narrativas.  É o que 

acontece quando eles agem, virando o balde de gelo sobre a cabeça. O autor também se 

referiu ao princípio da causação, que, em nossos dois primeiros exemplares, parece apontar 

para o desejo de contribuir com o movimento relacionado ao tratamento da doença ELA. 
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Naturalmente, a despeito da visibilidade de que já dispõem os sujeitos envolvidos, não 

descartamos a intenção de reiterar a imagem de si mesmos, procurando publicizar um ethos 

"politicamente correto". 

Quanto ao processo de transação, Charaudeau (2005a) destacou que ele se realiza de 

acordo com quatro princípios, os quais comparecem na coleção analisada. O primeiro deles é 

a alteridade, a qual pressupõe a linguagem como um fenômeno de troca entre parceiros que 

devem reconhecer-se como semelhantes e diferentes. As semelhanças estão ligadas aos 

universos de referência, ou seja, os saberes compartilhados. Além disso, finalidades comuns, 

como parece explicitado nos exemplos. Há um interesse comum em contribuir com o 

tratamento da doença. Por outro lado, são diferentes, pois, segundo o autor, cada um dos 

parceiros está engajado num processo recíproco (mas não simétrico) de reconhecimento do 

outro, numa interação que o legitima enquanto tal - o que é uma condição para que o ato de 

linguagem seja considerado válido. O autor considerou esse princípio o fundamento do 

aspecto contratual de todo ato de comunicação, pois implica um reconhecimento e uma 

legitimação recíprocos dos parceiros entre si. 

Outro princípio elencado é o da pertinência, definido como aquele em que os parceiros 

do ato de linguagem devem poder compartilhar - mas não necessariamente adotar - os saberes 

implicados no ato de linguagem em questão: saberes sobre o mundo, sobre os valores 

psicológicos e sociais, sobre os comportamentos, etc. Assim, os atos de linguagem devem 

estar apropriados a seu contexto e à sua finalidade. Como prova de que as peças de 

Zuckergereg e de Bill Gattes estavam afinadas com esse princípio, temos a resposta massiva 

dos enunciatários, demonstrando expressivo engajamento. 

A influência é um princípio fundamental ao ato de linguagem e nos parece ricamente 

explorado na produção e na postagem dos memes em análise. Nesse sentido, o autor pontuou 

que todo sujeito que produz um ato de linguagem o faz com a intenção de atingir seu parceiro, 

seja para fazê-lo agir, seja para afetá-lo emocionalmente, seja para orientar seu pensamento. 

Portanto, a partir desse entendimento, todo sujeito receptor-interpretante de um ato de 

linguagem sabe que é alvo de influência. Isto confere a ele a possibilidade de interagir, mas 

obriga os parceiros a levar em consideração a existência de restrições ao exercício da 

influência. A campanha em si guarda características próprias de um enunciador que tem a 

intenção de captar os enunciatários pela emoção, se considerada a gravidade da doença e o 

processo degenerativo por que passam os pacientes acometidos de ELA. Portanto, na esteira 

dessas estratégias busca-se atingir o outro, afetando-lhe emocionalmente, para, quem sabe, ter 

como bem sucedidas as visadas discursivas presentes no ato. 
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Por último, no processo de transação, o autor abordou o princípio da regulação, o qual 

funciona como uma espécie de instrumento a garantir uma intercompreensão mínima entre os 

interlocutores sem a qual o ato de troca não se efetiva. Nele, o jogo de influências 

estrategicamente produzido pelos sujeitos encontra uma espécie de controle. 

Em nossos dois primeiros exemplos, fica evidenciada a intenção de o sujeito 

enunciador atuar sobre seus parceiros, provocando-lhes uma contraparte em resposta, a saber: 

aceitação do desafio do balde. Além disso, supomos que os destinatários, instados pela 

legitimidade e credibilidade de seus parceiros do ato, acabem por aliar-se, com forte 

engajamento, a sugerir que a encenação discursiva logrou os resultados supostamente 

previstos. Os sujeitos enunciadores, aqueles que criaram e publicaram os memes, têm a 

intenção de atuar sobre os interlocutores e isso se dá com expressiva força ilocucionária. 

Inclusive, podemos observar que, mesmo quando um sujeito constrói uma intertextualidade, 

agregando novas semioses, ainda no processo de transação, a regulação permanece a fim de se 

garantir o êxito do ato.  

Enfim, temos por ressaltar que todos os memes da coleção, analisados neste trabalho, 

são mostrados pelas imagens e nomeados por inferência, isto é, no processo de compreensão 

dos enunciatários que conhecem sua imagem. Essa característica está explicitada na medida 

em que não há uma legenda com seus nomes. Aliás, todo o processo de transformação é dado, 

nesses casos, pela imagem. Para exemplificar trouxemos a peça seguinte, conforme ilustrado. 
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Fig. 31 – Meme de Dave Grohl 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XLZOjLv0_6k. Acesso em: mai. 2020. Acesso em: dez. 2019. 

 

 

 

Nesse exemplo, o cantor norte-americano e líder da banda de rock Foo Fighters, Dave 

Grohl, cumpriu o desafio e protagonizou um vídeo que parodia uma cena  do filme Carrie, a 

estranha, um dos maiores clássicos de terror da literatura contemporânea e um dos livros mais 

aclamados de Stephen King. O meme foi produzido inicialmente na forma de vídeo e 

publicado no Youtube e se destacou pelo esforço de produção, diferente de registros caseiros 

de outras celebridades, já veiculados anteriormente. As imagens se misturam a cenas originais 

do filme de terror de 1976. A resposta a esse meme foi desenfreada e triplicou, na ocasião, o 

número de participantes da campanha em curso. 

Considerado um artista talentoso e enigmático, Dave Grohl se autodefine como uma 

pessoa tímida e diz que teve inicialmente bastante dificuldade em liderar a Foo Fighters, 

conforme declarou em entrevista ao site www.uol.com.br/noticia/dave-grohl-achava-

assustador-comandar-o-foo-fighters-no-comeco.  Antes atuou em diversas outras bandas de 

rock famosas, como a Queen e a Nirvana, esta, inclusive, desde a sua estreia, vendeu mais de 

90 milhões de cópias. 

Como é comum na construção memética, a intertextualidade aparece marcadamente no 

meme de Dave Grohl. A esse respeito, recorremos à Kristeva (1967, p. 439), trabalho em que 

a autora destacou que o discurso não é um ponto (um sentido fixo), mas um cruzamento de 

superfícies textuais, um tipo de diálogo de várias escrituras. Acentuou, ainda, que a 

construção discursiva de um texto ocorre semelhante a um mosaico de citações onde todo 

texto é absorção e transformação de outro (KRISTEVA, 1967, p. 440). 

http://www.uol.com.br/noticia/dave-grohl-achava-assustador-comandar-o-foo-fighters-no-comeco
http://www.uol.com.br/noticia/dave-grohl-achava-assustador-comandar-o-foo-fighters-no-comeco
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A autora compreende que o texto se constrói na esteira de um debate do sujeito e do 

outro e o contexto social (KRISTEVA, 1994, p. 1681). Portanto, nessa concepção, “todo texto 

é um intertexto, na medida em que outros textos estão presentes nele, em níveis variáveis e 

sob formas relativamente reconhecíveis” (KRISTEVA, 1994, p. 1683). Logo, o termo é tido 

como qualquer referência ao outro, tomado como posição discursiva: paródias, alusões, 

estilizações, citações, ressonâncias, repetições, reproduções de modelos, de situações 

narrativas, de personagens, variantes linguísticas, lugares comuns e, naturalmente, memes. 

Guimarães (2012, p. 146), também abordou essa relação entre os textos e a respeito 

dela disse que a priori ela é constitutiva. Isto é, “em muitos deles, percebem-se indícios 

tangíveis de uma relação com outros, tais como evidências tipográficas, a demarcarem 

fronteiras bem específicas”. No caso, temos a retomada do texto original, na forma de 

intertextualidade do tipo paródia (aquela em que o enunciador tem a intenção de polemizar, 

satirizar, subverter a ideia contida no texto-fonte). 

Notamos, nessa peça, que a paródia comparece na encenação discursiva com claro 

apelo ao humor, ao risível, mas, ao mesmo tempo, com um conteúdo propositivo acional. A 

produção do meme denota a intenção de o autor tentar estabelecer uma conexão intertextual e 

intergenérica. Quando retoma a personagem do clássico filme de terror Carrie, a estranha, ele 

o faz através de um cruzamento entre gêneros diferentes. Essa estratégia parece favorecer a 

análise por analogia.  A semelhança evocada pelo autor, ao que parece, é uma tentativa de 

associar o terror que é enfrentar a doença e seus efeitos paralisantes, à vida de uma 

adolescente em tormenta, dor e perturbação.  

No filme, Carrie White, interpretada pela atriz Chloë Grace Moretz, é uma adolescente 

excluída, tímida, problemática e atormentada pelos colegas da escola que nunca 

compreenderam seu estranho comportamento e sua aparência. Esse contexto é agravado pelo 

fato de ela também sofrer maus tratos em sua casa por sua mãe, Margaret White, mulher 

profundamente religiosa que a impede de levar uma vida normal como as garotas de sua 

idade. Mas, Carrie guarda um grande segredo: quando ela está por perto, objetos voam, portas 

são trancadas do nada, velas se apagam e voltam a iluminar, misteriosamente. Dentro desse 

contexto, o grupo comandado pelo artista realizou um remake da cena da festa escolar de 

Carrie, a Estranha. Se no filme original de 1976 a menina é surpreendida por um banho de 

sangue durante o baile, na paródia, Grohl - de vestido e coroa, toma um banho de gelo. 

No meme de Dave Grohl, o interpretante precisa acionar seus conhecimentos de 

mundo, a fim de identificar o processo de ressemiotização construído, por apropriação dos 

elementos presentes na imagem, associando-os ao meme do desafio do balde. Essa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chlo%C3%AB_Grace_Moretz
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característica exige do enunciatário a adesão ao contrato de comunicação em curso, sobretudo 

em relação às visadas discursivas. A captação do leitor também é orientada pelo viés do 

humor, do riso. O protagonista demonstra estar alinhado com o ato numa perspectiva lúdica, 

despojada, risível. Portanto, mais uma vez, estamos diante de uma peça cujos efeitos de 

sentido predominantes, o riso e/ou a crítica, parecem apontar para instâncias que se conectam, 

se fundem, de modo que, discursivamente, temos dificuldade em separá-las.  

A próxima peça, na sequência, é de Donatella Versace, e foi construída em formato 

verbo-visual, em que a estilista italiana se apresenta totalmente performática, ao cumprir o 

desafio do balde de gelo, sentada em uma espécie de trono, vestida de branco, cabelos longos 

e platinados, banhada por dois vasos de porcelana Versace. O banho foi dado por dois 

modelos italianos,  Christian Arno Williams e Max Wefers, usando medalhões dourados e 

cuecas da mesma grife italiana.  

 
Fig. 32 – Meme de  Donatella Versace  

 
Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/os-10-melhores-8220-desafios-do-balde-de-gelo-8221-feitos-por-

celebridades-internacionais/. Acesso em: dez. 2019. 

 

 

Donatella Versace foi mais uma das celebridades que aceitou o desafio, em princípio, 

com o propósito de ajudar pessoas que sofrem com a esclerose lateral amiotrófica. No melhor 

estilo rica e poderosa, a estilista, com bom humor, explicou que não estava ali “só para 

estragar a maquiagem”. Além de sugerir aos modelos que também fizessem suas doações, ela 

ainda desafiou o cineasta espanhol Pedro Almodovar e os cantores Prince e Pharrell Williams. 
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O teor bem-humorado dessas peças parece indicar que a carnavalização
30

 também 

lhes seja um conceito intrínseco. Porém, ao discorrer sobre a concepção carnavalesca do 

mundo na Idade Média e no Renascimento, Bakhtin (2002) vai muito além do aspecto 

meramente cômico, enfatizando a essência opular do riso e o caráter de ruptura em relação à 

ordem e às normas sociais. 

Esse caráter ordinariamente transgressor converge com o que apregoam os teóricos da 

cibercultura (LEMOS; LÉVY, 2010) e da cultura participativa (JENKINS, 2009). Os dois 

primeiros autores identificam e descrevem uma série de práticas sociais, novas ou 

reformuladas, que flertam com a contestação, inseridas na dinâmica de um mundo permeado 

pelas novas tecnologias, e que vão da moda à arte, da música aos games. Os exemplos são 

numerosos: o neopaganismo dos zippies, o faça você mesmo dos cyberpunks, o ativismo dos 

hackers e a violência dos crackers, os fanáticos dos jogos eletrônicos, o isolamento dos 

otakus japoneses, os delírios das raves e da realidade virtual, a arte eletrônica, a moda 

sintética ou cyberfashion, os transumanistas extropians (LEMOS; LEVY, 2010, p. 19). 

Também notamos na peça de Donatella Versace, em especial, que o meme de internet 

pode tangenciar o grotesco, como sistema de imagens da cultura cômica popular 

(BAKHTIN, 2002), dado seu incentivo à invenção e à associação de elementos heterogêneos. 

Esteticamente, floresce o caricatural e o paródico, com formas exageradas. Por não exigir um 

domínio técnico especializado dos programas de edição de imagens, o meme é 

deliberadamente construído com formas toscas.  

Da análise empreendida, pode-se inferir que, inserido na dinâmica das novas 

tecnologias de comunicação, o meme de internet, com sua típica retórica do humor, é capaz 

de articular elementos diversos, em especial, temáticas densas, como uma doença crônica e 

paralisante, ou a ineficiência do poder público, a violência, a corrupção e a desigualdade 

social, por exemplo. 

Dessa forma, são acionados efeitos de significação relacionados à noção de identidade 

e pertencimento, abrindo também espaço para a crítica social. Tudo isso, no caso do meme em 

questão, valendo-se das “múltiplas vozes”, às quais Bahktin (2008, p. 308) faz referência, 

tanto do ponto de vista da multiplicidade mesma de discursos, quanto em suas especificidades 

estilísticas. 

                                                 
30

 Subversão ou marginalização de padrões ou regras (sociais, morais, ideológicas) em favor de conteúdos mais 

ligados aos instintos e aos sentidos, ao riso, à sensualidade; condição do que apresenta essa ruptura e mistura de 

tais elementos. (Dicionário on-line de português). 
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Além disso, o meme ao romper com o discurso burocrático que conforma cidadãos em 

um cotidiano de injustiça social, de inércia, de sujeição a modelos elitistas, tenta promover a 

reflexão de temas complexos a partir de formatos simples que favorecem a apropriação 

popular por parte dos sujeitos interlocutores do ato de comunicação. Nesse sentido, as 

paródias recorrentes no meme carnavalizam o status quo predominante na sociedade. 

Portanto, por meio da ironia peculiar, trazem à tona graves problemas enfrentados pela 

população, como será visto a seguir. 

 

 

Fig. 33 – Meme de Lívia Aragão 

 
Fonte: https://vejasp.abril.com.br/blog/pop/filha-de-renato-aragao-livian-critica-8220-desafio-do-gelo-8221-e-e-

criticada-por-seguidores-no-instagram/. Acesso em: dez. 2019. 

 

 

A peça de Lívia Aragão é uma tentativa de subverter a narrativa do meme original, a 

partir de uma ressignificação. O meme foi postado pela atriz e filha do humorista Renato 

Aragão, Lívia Aragão, em sua página no Instagram, por meio do qual ela condena o desafio 

do balde, alegando falta de água potável no mundo. A atriz escreveu: “apenas isso”, na 

legenda do meme que mostra um grupo de pessoas, na América, jogando um balde de água na 

cabeça, enquanto uma criança sofre sem água para beber, na África. 

A superfície verbo-visual desse meme é resultado de uma fotocomposição, muito 

comum na criação desse gênero. A primeira imagem com o título “América” reúne um grupo 

de pessoas de diferentes idades - predominantemente homens e brancos - a sugerir para o 

continente uma identidade elitista, com fortes traços consumistas, quem sabe, racista e/ou 

tomada pelo machismo. Essas informações fazem parte do componente implícito do texto. O 
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interpretante precisou ir além da superfície linguística, ao se apropriar dos elementos 

extralinguísticos, tais como: cor, idade, gênero etc, assim como de seus valores sígnicos, 

dentro do contexto em que estavam inscritos. 

A segunda imagem, por sua vez, apresenta uma parcela verbal com título “África”. O 

componente imagético trouxe uma criança negra bebendo água numa tampa de garrafa 

oferecida por uma mão de um adulto também negro. Há elementos que sugerem um contexto 

de calor, vulnerabilidade social e de escassez de água potável, esta implícita no recipiente e na 

respectiva quantidade oferecida à criança. 

No conjunto, o enunciador quis provocar a emoção nos interlocutores, apontando uma 

aparente contradição entre os continentes citados, a América, rica, consumista, adepta do 

desperdício e a África, pobre, socialmente vulnerável e sujeita à escassez de água potável. 

Portanto, nessa peça de Lívia Aragão, diferente das anteriores, é possível destacar o efeito de 

sentido pretendido pelo enunciador, ou seja, de criticar o movimento mundialmente conhecido 

como desafio do balde de gelo. 

Apesar dessa visada crítica aparentemente pretendida pelo sujeito enunciador, a 

postagem não foi bem recebida pelos enunciatários, que a consideraram impertinente. Em seu 

perfil no Instagram, que conta com mais de 140 mil seguidores, Lívia Aragão recebeu uma 

avalanche de críticas de outros internautas. A postagem do meme foi apagada de sua conta 

desde então — principalmente em virtude da reação negativa dos fãs da atriz, os quais, entre 

outras falas, a chamaram de “hipócrita”, “falsa moralista” e pediram até para que ela 

mandasse o dinheiro do Criança Esperança
31

 para a campanha de ELA. Outros, ainda, a 

classificaram como “recalcada” porque ninguém a convidou para participar do desafio.  

A peça seguinte também apresenta uma visada com predominância de teor crítico, 

assim como a anterior. No entanto, a receptividade dos interlocutores foi bem diferente. Nesse 

exemplo, o jornalista e apresentador não projeta uma visada de desconstrução do desafio do 

balde. Ele dirige a crítica aos governantes, nas três esferas: municipal, estadual e federal.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 O Programa Criança Esperança, uma parceria da TV Globo e da UNESCO, contribui para empoderar pessoas, 

criar oportunidades e transformar vidas. Promover o desenvolvimento humano e social de crianças, adolescentes 

e jovens é uma das prioridades da UNESCO no Brasil e tem como embaixador no Brasil o comediante Renato 

Aragão. 
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Fig. 34 – Meme de Rafinha Bastos  

 
Fonte: http:divirtasemais.com.br/app/noticia/fama/2014/08/18/noticia_fama, em 18/08/2014. Acesso em: dez. 

2019. 

 

 

Nesse meme, o polêmico jornalista e na época apresentador do programa Agora é 

tarde, no ar pela TV Bandeirantes, fez uma postagem criticando o desafio do gelo. Ele 

afrontou os políticos, então ocupantes de cargos públicos, Fernando Haddad (então prefeito da 

cidade de São Paulo), Geraldo Alckmin (Governador de Estado) e Dilma Rousseff (então 

Presidente da República) a seguirem o circuito, conforme publicado na internet. 

Na hora de virar o balde, no vídeo que postou no Instagram, os internautas foram 

surpreendidos já que não havia água e Rafinha sentenciou: "não tem nada, porque eu moro em 

São Paulo e na minha casa não tem água", ironizou o apresentador, conforme publicado em 

https://www.instagram.com/rafinhabastos/?utm_source=ig_embed. 

Essa peça nos remete à perspectiva da reenunciação, conforme abordou Ribeiro (2007, 

p. 64-69). A autora, ao discorrer sobre o tema, disse que o locutor, ao enunciar o texto, 

mantém-se fiel, por um lado, ao consenso, e, por outro, o reelabora a partir de uma nova 

situação comunicativa. Essa reelaboração nos parece explicitada quando o sujeito enunciador 

subverte o sentido original, sob uma nova visada discursiva. 

A autora, ao referir-se à recriação proverbial, diz que a mesma se configura como um 

fenômeno amplo de polifonia, já que diversas vozes enunciativas atuam explicitamente para 

sua construção. Ela entende que essas vozes remetem mais propriamente à mobilidade 

(subversão) do que à fixidez (captação). Isso também parece bastante aplicável aos memes e à 

essa peça, cuja produção e ressemiotização se assentam também no fenômeno da 

intertextualidade. 

Nesse sentido, observamos uma direção argumentativa que fundamentalmente 

subverte o texto original, em sentido diferente ao texto fonte, o que Ribeiro (2007, p. 64-69) 
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designou “estratégia de subversão na elaboração do texto derivado”. Esse mecanismo de 

construção discursiva é recorrente nos enunciados parodísticos. A ideia de subversão aqui 

empregada consiste no enunciado derivado em que se busca: ironizá-lo, ridicularizá-lo, 

contraditá-lo, adaptá-lo a novas situações ou orientá-lo para outro sentido diferente do 

original (KOCH, 1998, p. 116).  

Interessa-nos, também, a perspectiva dada por Gréssilon & Maingueneau (1984), por 

meio da qual esses autores atestaram a existência de dois tipos de “desvio”: o lúdico e o 

militante. O primeiro trata da relação entre o novo enunciado e o evocado, sem estabelecer 

uma necessária relação de sentidos entre eles, restringindo, nesse caso, ao plano limitado da 

alusão. Por sua vez, o desvio militante está relacionado à produção de enunciados com 

potencial político ou ideológico, como é comum nas paródias recorrentes no meme. 

Portanto, dentro dessa perspectiva teórica, estamos por concordar com o fato de o 

meme ser, em sua maioria, construído a partir de paródias, aqui compreendidas como desvios 

militantes, dada à força política ou ideológica que marca a estratégia de subversão entre a 

orientação argumentativa da versão original ou mais antiga, quando não é possível identificar 

a primeira, em relação ao enunciado derivado, reformulado, ressemiotizado. 

Ainda acerca da temática que norteou a peça em análise, sabemos que há uma 

complexa discussão em curso sobre a universalização do acesso à água potável, pois mais da 

metade da população brasileira não tem o recurso com regularidade. Após cinco anos em que 

o governo brasileiro se comprometeu com as metas do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(Plansab), pouco avançou. Cerca de cinquenta e cinco por cento da população ainda não pode 

contar com tratamento de esgoto. Dois em cada dez brasileiros não têm água de qualidade. Os 

resultados estão distantes do que estimava o governo quando assinou o documento. 

Caso o plano estivesse sendo cumprido, noventa e três por cento dos brasileiros teriam 

acesso à água tratada e setenta e seis por cento à coleta de esgoto. Mas a realidade está bem 

distante disso, pois apenas cinquenta e um por cento da população têm essa sorte, de acordo 

com dados mais recentes do Ministério das Cidades. Além disso, apenas quarenta e quatro por 

cento do esgoto é tratado. A situação é crítica. Quando a população tem coleta de esgoto, não 

tem tratamento adequado para reuso qualitativo da água, conforme dados publicados no Jornal 

Correio Brasiliense, edição on line, de 05/08/2018. 

Mas, mesmo no auge do investimento em saneamento básico, o Brasil nunca aplicou a 

totalidade dos valores destinados ao setor em 2014, quando atingiu o ápice. Inclusive, desde 

que o país se comprometeu com as metas, o montante vem diminuindo a cada ano, apesar de 

contrapartidas grandes na área da saúde e na economia do país. A infraestrutura é cara, mas é 
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a que mais traz benefícios. Os recursos aplicados em saneamento básico voltam para a 

população com redução de gastos em saúde pública, educação etc. Então, temos a 

confirmação da complexidade temática abarcada na esteira da encenação discursiva em que se 

inscreve essa coleção, da qual coletamos as peças aqui analisadas. 

 

Fig. 35 – Meme sobre Dilma Rousseff e Willian Bonner  

 
Fonte: https://www.purebreak.com.br/Buzz. Acesso em: dez. 2019. 

 

 

Essa peça sobre Dilma Rousseff e Willian Bonner é diferente das demais, pois, apesar 

de ser também uma fotocomposição, ela é a que mais subverte o texto original, produzindo 

um desvio temático. Nela aparece, em primeiro plano, a então presidente da República, Dilma 

Rousseff, e candidata à reeleição nas eleições presidenciais de 2014. Ela sorri, e está 

formalmente vestida, além de sentada, ao que parece, na bancada do Jornal Nacional (JN), 

noticiário principal da tevê Globo. No segundo plano, o jornalista e âncora, Willian Bonner, 

responsável pela mediação dos debates pré-eleitorais organizados pela emissora na época. 

Bonner aparenta um sorriso sagaz, vestido formalmente como é peculiar, tem nas mãos um 

balde de gelo e ameaça lançar sobre Dilma. O posicionamento de ambos, no contexto, pode 

sugerir uma ação que é feita “pelas costas”, não consentida, como uma espécie de 

conspiração.  

A parcela verbal dizia: Dilma não aceitou o desafio do balde de gelo, mas entrou 

numa fria mesmo assim...   Nesse sentido, os enunciatários precisariam ativar seu repertório a 

fim de se apropriarem do efeito visado pelo enunciador. Uma das estratégias seria relacionar, 

discursivamente, à forma metafórica recorrente em nossa cultura dada à expressão: entrar 

numa fria. No contexto, pode significar uma escolha mal sucedida, aborrecimentos, 

transtornos etc. Além disso, pode sugerir, também, que a então presidente não teria aceitado, 

em princípio, a candidatura à reeleição, mas foi instada a fazê-lo e isso iria render-lhe 
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dissabores. Outra possibilidade parece apontar para o fato de Dilma Rousseff, em debates 

coletivos, reiteradas vezes, não ter apresentado um desempenho que viesse a lhe favorecer em 

plena campanha eleitoral. 

 A figura de Willian Bonner, por sua vez, estaria associada à da própria emissora. 

Nesse caso, o sujeito interpretante poderia creditar à empresa jornalística certa autoria em dar 

causa aos infortúnios por que Dilma haveria de passar, ao ser alvo do processo de 

impeachment que a destituiu da função de chefe de Estado. Nessa peça, mais que nas outras, 

está explicitada a visada do enunciador em favor da produção de novos efeitos de sentido, 

entre o riso e/ou a crítica, de modo que os interlocutores, ao se apropriarem dessas semioses, 

produzissem um ato diferente da visada original.  

Podemos, então, considerar que houve um desvio com o propósito de orientar os 

sujeitos interpretantes para outro sentido diferente do original. Isso nos leva a refletir sobre a 

força ilocucionária presente nos memes de internet, na medida em que parecem aptos a 

produzir novos comportamentos e atitudes, a partir de reflexões regadas de humor, de 

sarcasmo e de brincadeiras, abordando com leveza temas complexos, e, ainda, como na peça 

em análise, ensejando deslizamentos temáticos em favor de novos sentidos. 

Outro fator a ser destacado e o uso da delocução uma vez que o ato designa a pessoa 

de quem se fala, ou seja, uma terceira pessoa. O sujeito comunicante é outro. Isto é, ao que 

nos parece, a própria emissora, Rede Globo, na época publicamente apontada como 

coadjuvante no processo de afastamento, com consequente perda do mandato da então 

presidente da República. 

Assim, como toda essa discussão está fundamentalmente alinhada ao tema das 

identidades (social e discursiva), muito pertinente ao ethos das celebridades, decidimos dar 

destaque a esse aspecto da análise, uma vez que todos os exemplos foram construídos com 

forte apelo identitário. A identidade social é tida como aquela que confere ao sujeito o direito 

à palavra, fundada na legitimidade. Esta, por sua vez, conforme postulou Charaudeau (2016, 

p. 4), designa, de uma forma geral, o estado ou a qualidade de quem é autorizado a agir da 

maneira pela qual age.  

O autor postulou que o processo pelo qual alguém é legitimado está implicado no 

reconhecimento de um sujeito por outros sujeitos, em nome de um valor aceito por todos. Isso 

parece comparecer nos memes protagonizados por Zuckerberg, Bill Gattes, Dave Grohl, 

Donatella Versace, Lívia Aragão, Rafinha, Dilma e Bonner. Esse valor está associado aos 

papeis sociais que eles desempenham, como personalidades públicas, com visibilidade nas 

mídias. Ou seja, há normas institucionais que regem esses domínios de prática social em que 
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se inscrevem os enunciadores, legitimados pelas funções que ocupam na sociedade, assim 

como pelos lugares e papeis em que foram investidos.  

Logo, no domínio digital, o papel social que esses sujeitos ocupam, mais que em 

outros, acaba por tornar a fala dessas celebridades um potente recurso no processo de 

engajamento de novos enunciatários. Na verdade, em todas as peças essa característica 

provocou uma desenfreada participação popular, patrocinada pelo peso da identidade social 

que está sempre atuando na construção dos sentidos. 

Charaudeau (2016, p. 5) abordou uma vertente de legitimidade que é atribuída pela 

força do reconhecimento dos integrantes de uma comunidade, do valor de um de seus 

membros. É uma atribuição personalística, em função do papel social de destaque que o 

sujeito ocupa perante seus interlocutores. Algo semelhante ocorreu nas peças muito afinadas 

com um “saber fazer” de seus protagonistas. 

Ainda sobre a identidade social, na concepção do autor, ela é, a rigor, psicossocial, 

uma vez que apresenta muitos traços psicológicos. Ele a tem como um “saber-fazer” 

reconhecido pelo desempenho do indivíduo, por sua origem ou por atribuição, assim como, 

por sua experiência ou engajamento. “A identidade social é em parte determinada pela 

situação de comunicação: ela deve responder à questão que o sujeito falante tem em mente 

quando toma a palavra: Estou aqui para dizer o quê, considerando o status e o papel que me é 

conferido por esta situação?”. Observamos que todas essas características elencadas acima 

comparecem na descrição da identidade social das celebridades que serviram como vetores na 

proliferação dos memes em análise. Além disso, ao aplicarmos ao corpus os princípios a que 

Charaudeau (2016) se referiu, temos a destacar aspectos ligados à credibilidade e à captação 

inerentes à identidade discursiva, na medida em que o sujeito falante responde à questão: 

“Estou aqui para falar como?”.  

Nesse sentido, notamos que em todas as peças, os sujeitos, em alguma medida, 

procuram responder à questão: “como fazer para ser levado a sério?”. Os enunciadores tinham 

a intenção de convencer os enunciatários do valor de verdade de suas asserções. Ou seja, que 

acreditem nele e em sua sinceridade.  Por isso, defendem uma imagem de si mesmo capaz de 

contar com a adesão dos interlocutores.  

Na peça de Lívia Aragão, particularmente, as atitudes linguístico-discursivas adotadas 

pelo sujeito enunciador, ao provocar uma comparação entre a América e a África, parecem 

não ter contado com a adesão da maioria dos enunciatários – o que se comprova com os 

comentários que acompanham o meme. Por exemplo, na atitude de neutralidade, vista como a 

que leva o sujeito a apagar, em seu discurso, qualquer vestígio de julgamento ou avaliação 
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pessoal, a autora foi contraditada sob a alegação de que agiu a partir de sua perspectiva 

pessoal, socialmente privilegiada e descolada de coerência argumentativa. 

Na segunda atitude, referente ao distanciamento, que leva em conta a racionalidade, a 

frieza e controle com que o sujeito analisa sem paixão as causas de um fato qualquer, comenta 

resultados de um estudo ou demonstra uma tese, Donatella Versace e Lívia Aragão, 

respectivamente, seja pelo estilo estereotipado da estilista italiana, ou pela frágil 

argumentação da filha do reconhecido comediante brasileiro, Renato Aragão, não 

demonstraram estar alinhadas. No entanto, enquanto a primeira, apesar de excêntrica, 

exibicionista, ter contado com a adesão dos interlocutores, a segunda, foi rechaçada, criticada 

e teve de retirar o meme de sua timeline. 

Charaudeau (2016) ainda se referiu a uma terceira atitude ligada à identidade 

discursiva que ele denominou engajamento, cuja definição aponta para um sujeito que, 

contrariamente ao caso da neutralidade, opta com relativa consciência por uma tomada de 

posição na escolha de argumentos ou de palavras, ou por uma modalização avaliativa trazida a 

seu discurso. Portanto, nela a imagem construída é de um sujeito falante como “ser de 

convicção”. A verdade, aqui, confunde-se com a força de convicção daquele que fala, e 

espera-se que esta influencie o interlocutor. 

O engajamento é uma atitude comum e predominante na coleção analisada. Todas as 

peças contaram com uma resposta elevada por parte dos enunciatários. Mesmo na peça de 

Lívia Aragão, em que se contestou a argumentação da enunciadora, a participação dos 

interlocutores foi alta. Já na peça de Dilma Rousseff e Willian Bonner, construída a partir de 

um deslizamento do texto-fonte, a adesão foi desenfreada. 

A esse respeito, o Charaudeau (2016) discorreu alegando que tais atitudes discursivas 

estão a serviço de uma atitude demonstrativa, a qual impõe argumentos e certo modo de 

raciocínio que o outro deveria aceitar sem discussão, pois a verdade é apresentada como 

incontornável, independente dos sujeitos que a defendem, à qual cada um deve submeter-se. 

Persuadir o outro equivale, neste caso, a colocá-lo num universo de evidências que exclui a 

possibilidade de discussão, o que, em nossa visão, apenas não ocorreu na peça de Lívia 

Aragão. 

Ainda nos reportamos ao pesquisador, quando ele se refere às estratégias de captação 

presentes nas peças analisadas. O pesquisador destacou que a captação está associada à 

necessidade de o sujeito assegurar-se de que seu parceiro na troca comunicativa percebe seu 

projeto de intencionalidade e compartilha de suas ideias, de suas opiniões e/ou está envolvido 

afetivamente. Portanto, pretende-se que responda a questão: “como fazer para que o outro 
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possa ‘ser tomado’ pelo que digo”. Logo, nessa fase, o objetivo do sujeito falante passa a ser o 

de “fazer crer”, para que o interlocutor se coloque numa posição de “dever crer”. Essa 

tentativa de persuasão, seja por meio da recorrência à razão ou à emoção, sobre o que foi 

significado, ou seja, em nosso corpus, o efeito do riso ou de crítica, geralmente ocorre por 

meio da adoção de algumas atitudes discursivas definidas pelo autor como: polêmica, sedução 

e dramatização. 

Observa-se, apenas em caráter ilustrativo, como essas atitudes discursivas 

compareceram nos memes analisados neste capítulo, conforme disposto no quadro seguinte. 

 

Quadro 11 – Atitudes discursivas segundo Charaudeau (2016) 

            MEME 

 

ATITUDE 

Zuckerberg Bill 

Gates 

Dave 

Grohl 

Donatella 

Versace 

Lívia 

Aragão 

Rafinha 

Bastos 

Dilma/Bonner 

POLÊMICA   X  X X X 
SEDUÇÃO X X  X    
DRAMATIZAÇÃO X X X X X X X 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

As peças que estão alinhadas com a atitude polêmica trazem uma abordagem através 

da qual os enunciadores procuram questionar certos valores da ordem dos enunciatários. 

Sobre esse tema, Ruth Amossy, entre outros autores, define as possíveis funções sociais da 

polêmica: persuadir e dominar uma parte do público que acompanha o dissenso; tecer o elo 

social, permitindo a criação de polarizações sem excluir a possibilidade de convívio entre as 

partes opostas; ser uma forma de protesto, tanto de forma coletiva como individual; e, por 

fim, constituir uma forma de posicionamento, pró ou contra o discurso que é defendido por 

certo ator social numa polêmica. Ainda que cite episódios que podem se tornar datados com o 

passar dos anos, Amossy ressalva em seus trabalhos que qualquer polêmica é “rica de 

ensinamentos, na medida em que revela muitas coisas sobre a sociedade e a época na qual o 

discurso polêmico circula no espaço público” (AMOSSY, 2017, p. 49).  

Notamos que as atitudes polêmicas observadas nesses exemplos não seguem um 

padrão. A estratégia de Dave Grohl se volta para a retomada de um filme clássico do terror, 

para através dessa intergenericidade conduzir os enunciatários sob a tênue fronteira da crítica 

e do riso. Já o meme de Donatella Versace polemiza através dos elementos que compõem a 

encenação: os trajes, a cadeira em forma de trono, o vaso da Versace, e, porque não dizer, os 

modelos italianos sem camisa e com parte da cueca à vista. Lívia Aragão opta pelo ataque ao 

movimento, na sua essência. Tenta contrastar duas realidades antagônicas representadas pela 

América e pela África. Por sua vez, Rafinha Bastos tenta polemizar por meio de uma 
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encenação crítica à falta de água na cidade de São Paulo. Assim, procura subverter o desafio 

do balde com um meme de questionamento às autoridades de diferentes esferas de governo. 

Por último, o meme de Dilma Rousseff e de Willian Bonner introduz a polêmica usando a 

expressão metafórica “entrar numa fria”, em um cenário político que parece antever os 

dissabores por que passaria a então presidente da República e candidata à reeleição.  

Aquelas que se encaminham para a atitude de sedução estão mais inclinadas a propor 

aos interlocutores um imaginário típico de herói beneficiário. Esta atitude manifesta-se quase 

sempre através de um relato no qual as personagens podem funcionar como suporte de 

identificação ou de rejeição para o interlocutor. Nesse ponto, os memes de Zuckerberg, Bill 

Gattes e de Donatella Versace procuraram agir sobre os enunciatários sensibilizando-os 

acerca do propósito comunicativo. Por último, a atitude de dramatização é caracterizada pela 

tentativa de o enunciador tentar fazer com que o enunciatário sinta certas emoções, a partir de 

uma encenação discursiva que aponta para um drama da vida, geralmente descrito com 

analogias, comparações, metáforas etc. Nessa atitude comparecem valores afetivos 

socialmente compartilhados. Todas as peças se inscrevem nesse quesito, seja pelo apelo ao 

engajamento ou através da tentativa de descontruir o movimento do desafio do balde. 

As peças de Zuckerberg, Bill Gattes, Donatela Versace e Dave Grohl apresentaram um 

tratamento temático semelhante ao original, ou seja, não apresentaram deslizamentos quanto 

ao texto-fonte. A visada discursiva pareceu indicar a intenção de o enunciador atuar sobre o 

enunciatário, a fim de conseguir o engajamento dele na campanha de apoio ao tratamento da 

doença. Por outro lado, os memes de Lívia Aragão, Rafinha Bastos e o que foi produzido 

sobre Dilma Rousseff e Willian Bonner procuram subverter o texto original. 

Concordamos com o autor quando ele afirmou que “a identidade discursiva se constrói 

com base nos modos de tomada da palavra, na organização enunciativa do discurso e na 

manipulação dos imaginários sócio-discursivos”. Logo, essa identidade, a discursiva, 

diferencia-se da social na medida em que é algo “a construir-em construção”. Ou seja, está 

relacionada às escolhas do sujeito. Enfim, ainda que leve também em conta a identidade 

social pode ser reativa a ela, mascarando-a, deslocando-a, como vimos ocorrer em nossos 

exemplos. 

Notamos, é bem verdade, que as instâncias que separaram as duas identidades, a social 

e a discursiva, não são tão explícitas assim, e a influência discursiva ocorre nesse jogo entre 

uma e outra. Então, seja por meio da intencionalidade do sujeito comunicante ou do 

interpretante, em muitos atos de comunicação a identidade discursiva adere à identidade 

social, formando o que Charaudeau (2016) nomeou “identidade essencializada”. Nessa 
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perspectiva, diz o autor, (“eu sou o que eu digo”/”ele é o que ele diz”), ou se diferencia 

formando uma identidade dupla de “ser” e de “dizer” (“eu não sou o que eu digo”/”ele não é o 

que ele diz”). No último caso, ou se pensa que é o “dizer” que mascara o “ser” (mentira, 

ironia, provocação), ou se pensa que o “dizer” revela um “ser” que ignora a si mesmo 

(denegação, revelação involuntária: “sua voz o traiu”). 

Essa flutuação das identidades na encenação discursiva ficou explicitada nas peças 

analisadas. As identidades parecem essencializadas (únicas) nas peças (1), (2), (3) e (4), 

enquanto nas (5), (6) e (7) elas parecem duplas. Na (5) a enunciadora tem um projeto de fala 

que é tido pelos interlocutores como mascarando o ser, no que eles consideraram mentira, 

ironia etc. Por sua vez, a peça (6) se inscreve numa identidade dupla, na perspectiva de que 

“ele não é o que ele diz”. A visada nesta peça parece sinalizar para uma desconstrução da 

imagem, da atuação, da competência dos gestores públicos, nas três esferas, responsáveis 

pelas políticas ligadas à água potável, saneamento etc.  

Semelhantemente, a peça de Dilma Rousseff sinalizou o que também nos pareceu uma 

identidade dupla na mesma perspectiva da peça anterior, ou seja, a de que “ele não é o que ele 

diz”. Nesse caso, o efeito visado possível pode estar associado à emissora Rede Globo, então 

organizadora e mediadora dos debates pré-eleitorais, nas eleições de 2014, na medida em que 

ela, ali representada pelo jornalista Willian Bonner, estaria empenhada em patrocinar 

embaraços, dificuldades à então candidata à reeleição, Dilma Rousseff. 

Ainda afinados com o autor, concordamos com o fato de haver um jogo entre 

identidade social e a discursiva, de modo que a influência daí resultante, não pode ser 

considerada alheia à situação de comunicação. Na verdade, é ela mesma, em seu dispositivo, 

que determina antecipadamente a identidade social dos parceiros do ato de troca verbal. 

Aliado a essa característica, no comportamento discursivo, caberá ao enunciador respeitar as 

instruções do ato ou mascará-las, subvertendo-as, transgredindo-as. Mais que isso, a coleção é 

predominantemente composta por memes protagonizados por celebridades, de modo que a 

identidade social está sempre presente na construção de sentidos. No entanto, é através da 

forma como ela se mostra, ou é mostrada na enunciação (como ocorre no meme sobre Dilma 

Rousseff e Willian Bonner) que permite ser problematizada de diversos modos. Na verdade, 

esse foi o único exemplar que não faz coincidir a identidade social com a discursiva dos 

personagens envolvidos, uma vez que o sujeito comunicante é outro, configurando uma 

delocução (quando designa a pessoa de quem se fala, em terceira pessoa).  

Além disso, notamos que a captação dos enunciatários se deu muito associada aos 

efeitos de humor e às conivências a que se referiu Charaudeau (2016). Particularmente 
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observamos a lúdica como predominante no conjunto que analisamos, assemelhada a uma 

brincadeira em si mesma, livre de qualquer espírito crítico, na qual se procura gerar um olhar 

sobre as incoerências do mundo e as normas de julgamento social, sem que ela suponha 

qualquer compromisso moral. O autor aproxima-a de um prazer na gratuidade, na fantasia, e 

afirma ser esse tipo de ato de humor é muito recorrente nas publicidades. A conivência crítica, 

a seu turno, propõe ao destinatário uma denúncia do falso semblante de virtude que esconde 

valores negativos. Ela é cercada de polêmica e procura gerar um ataque à ordem estabelecida, 

como forma de denúncia aos falsos valores. Comumente carregada de agressividade, é 

construída de forma hostil e é recorrente nos debates políticos. A fim de ilustrarmos a 

predominância de uma ou outra conivência, conforme descrição feita por esse autor na 

definição dos efeitos de humor. 

Para finalizar então a análise, construímos um quadro sinótico com a finalidade de 

ilustrar resumidamente como se deu o acionamento do riso e/ou da crítica nos memes 

analisados no corpus.  Observamos o uso reiterado da estratégia do riso como recurso de 

captação na maioria das peças e como recurso para estabelecer cumplicidade no último, já que 

o alvo do deboche não coincide com o enunciatário, mas com uma "terceira pessoa", 

formando o triângulo do humor, cf. Charaudeau (2016). 
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Quadro 12 – Elementos que acionam o riso e/ou a crítica 

MEME RISO CRÍTICA ELEMENTOS INSTACIADORES 

Mark 

Zuckerberg 

X 

(conivência 

lúdica) 

 

 

O sujeito, ao se submeter ao ritual do desafio do balde, 

pela própria formatação do ato, já está por acionar o 

risível. Esses desencadeadores estão instanciados, 

inclusive, nos elementos extralinguísticos que podem ser 

recuperados na parcela imagética. Por exemplo, o 

semblante, o sorriso, o fato de estar com trajes 

impróprios para um banho e com isso sinalizar um ato 

ridículo, jocoso, inusitado. Além disso, a sucessividade 

da encenação, montada em três atos, sempre marcada 

pelo semblante aparentemente fruitivo do sujeito 

enunciador.   

 

 

Bill Gattes 

X 

(conivência 

lúdica) 

 

 

A cenografia que marca esse meme de Bill Gattes  

também reitera o caráter jocoso, zombador, inusitado do 

ato de comunicação. O semblante de fruição e o fato de 

ele mesmo estar acionando o balde de gelo sobre o seu 

corpo, corroboram o caráter risível da encenação 

discursiva. No caso de Bill Gattes, sua adesão ao ato se 

confirma em razão de ele mesmo ter mandado montar 

uma engenhoca para o cumprimento do ritual. Além 

disso, assim como na encenação de Zuckerberg, o ato 

ocorreu em lugar aberto, a sugerir uma publicização, o 

que parece potencializar o caráter lúdico do desafio. 

 

 

Dave Grohl 

X 

(conivência 

lúdica e 

crítica) 

X 

 

Um roqueiro é, normalmente, um personagem marcado 

pela irreverência. Dave Grohl não foge a essa 

característica, mas acrescentou à encenação outros 

elementos que, em nossa compreensão, acionam tanto o 

riso quanto a crítica. Isso se deu em duas instâncias. Por 

um lado, ao se paramentar de princesa, com vestido e 

coroa, em analogia à personagem do clássico filme de 

terror Carrie, a Estranha, o sujeito enunciador aciona 

inevitavelmente o riso nos enunciatários, dado ao caráter 

inusitado, engraçado, provocador do ato. Além disso, o 

ritual é executado em ato público, no palco, diante de 

todos e numa cenografia regada de alegria, brincadeira, 

fruição. O semblante do músico denuncia o nível de sua 

adesão ao ato e o quanto ele está se divertindo.  

Mas, a cenografia também pode sinalizar o trágico e a 

necessidade de se produzir ações para evitá-lo e/ou 

minimizá-lo. No filme, a personagem estava numa festa, 

trajando vestido clássico e coroa, e foi surpreendida por 

um banho de sangue. É verdade que a produção de uma 

leitura crítica, nesse enquadre, exigiu que os 

enunciatários acionassem seu conhecimento de mundo a 

partir de seu repertório. 
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Donatella 

Versace 

X 

(conivência 

lúdica) 

 

 

 

Um meme produzido por um sujeito caricatural como 

Donatella Versace, numa cenografia com deslizamentos 

para o exótico, assim como, para o exibicionismo e para 

a divulgação do ethos do enunciador, está em si mesmo 

carregado do risível. Como se a cena discursiva em 

torno do ritual não bastasse para fazer rir, ela 

acrescentou aos elementos linguísticos presentes no 

componente verbal: Não estou aqui só para estragar a 

maquiagem, os extralinguísticos, tais como: uma cadeira 

em forma de trono, um vaso de porcelana da coleção 

Versace, além de dois modelos jovens para executar o 

ritual do desafio do balde. O cabelo muito louro e 

platinado também somam ao conjunto de elementos que 

contribuem para acionar o riso nos interlocutores. 

No entanto, esse tratamento aparentemente fugaz, 

superficial, parece contrapor à complexidade da 

campanha em torno de uma doença irreversível 

como a ELA. Portanto, embora captados pelo 

risível da encenação discursiva, uma parte dos 

enunciatários criticou o aparente exibicionismo e o 

aproveitamento da campanha para promoção da 

imagem pessoal e da marca, produzindo uma visada 

diferente daquela pretendida pela enunciadora. 
 

Lívia Aragão  X 

 

 

O meme não raras vezes apresenta uma visada 

transgressora. Essa insurreição normalmente procura 

captar o leitor por meio da emoção. Isso, ao que parece, 

foi a estratégia utilizada pela enunciadora. Ela tinha a 

intenção de criticar o desperdício de água potável 

comparando a América e a África.  

Há na imagem elementos discursivos que procuraram 

caracterizar na América o predomínio de homens 

brancos, de classe média, consumistas, com pouca 

consciência social.  

A África, por sua vez, aparece representada pela 

escassez, abandono e vulnerabilidade social. E como é 

de conhecimento universal, muitos países africanos não 

dispõem de água potável em abundância e para todos. 
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Rafinha 

Bastos 

X 

(conivência 

lúdica e 

crítica) 

X 

 

 

Já dissemos que o riso e/ou a crítica no meme em 

circulação na internet não representam instâncias 

sistematicamente separadas, portanto realizamos neste 

trabalho uma tentativa de defini-los separadamente a fim 

de possibilitar as análises previstas. 

O apresentador, Rafinha Bastos, quando gravou o vídeo 

no Youtube, montou uma encenação discursiva que 

buscou acionar nos enunciatários tanto o riso quanto a 

crítica. A cenografia foi construída para executar o ritual 

do desfaio do balde. Havia uma expectativa dos 

internautas que não se cumpriu, ou seja, quando o 

sujeito vira o balde que deveria estar cheio de água e de 

gelo e o mesmo está vazio, essa situação inusitada evoca 

o riso, a graça etc. No entanto, na parcela verbal, ele diz: 

Não tem nada, porque eu moro em São Paulo e na 

minha casa não tem água. 

Esse deslizamento presente na visada do enunciador 

remete os enunciatários para a instância da crítica às 

autoridades responsáveis pela gestão das políticas 

públicas ligadas ao tratamento e ao abastecimento de 

água potável no Estado de São Paulo. Assim, o 

enunciador, em sua postagem, provocou uma visada que 

deslizou entre o risível, o jocoso e o crítico em tom de 

discurso denunciativo. 

 

 

Sobre Dilma 

Rousseff e 

Willian 

Bonner 

X 

(conivência 

lúdica e 

crítica) 

X 

 

 

Nesse meme protagonizado por Dilma Rousseff e 

Willian Bonner, construído numa atitude de delocução, 

o sujeito pretende instanciar nos internautas tanto o riso 

quanto a crítica. A parcela verbal remete a uma 

construção metafórica “entrar numa fria”, cujo sentido, 

na cultura brasileira, por si só, aciona o riso. No 

contexto, pode significar uma escolha mal sucedida, 

aborrecimentos, transtornos etc. Além disso, pode 

sugerir, também, que a então presidente não teria 

aceitado, em princípio, a candidatura à reeleição, mas 

foi instada a fazê-lo e isso iria render-lhe dissabores. 

Outra possibilidade parece apontar para o fato de Dilma 

Rousseff, em debates coletivos, reiteradas vezes, não ter 

apresentado um desempenho que viesse a lhe favorecer 

em plena campanha eleitoral. 

Na fotocomposição, Dilma Rousseff, então presidente 

da República e candidata à reeleição no ano de 2014, 

aparece sorridente, sentada no que parece ser a bancada 

do Jornal Nacional, principal noticiário da Rede Globo 

de Televisão. O apresentador e âncora do jornal, o 

jornalista Willian Bonner, com o balde de gelo na mão, 

parece estar se preparando para surpreender a então 

candidata com um banho inusitado que a colocaria 

“numa fria”.  

Numa compreensão crítica, a partir dos elementos 
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linguísticos e extralinguísticos presentes na verbo-

visualidade, os enunciatários poderiam inferir, a partir 

de seu repertório sociocultural, que a figura de Willian 

Bonner, por sua vez, estaria associada à da própria 

emissora. Nesse caso, o sujeito interpretante poderia 

creditar à empresa jornalística certa autoria em dar causa 

aos infortúnios por que Dilma estava passando ao 

participar dos debates eleitorais promovidos pela 

emissora. 

Essa peça, mais que as outras, sinalizou a visada do 

enunciador em favor da produção de novos efeitos de 

sentido, entre o riso e/ou a crítica, de modo que os 

interlocutores, ao se apropriarem dessas semioses, 

produzissem um ato diferente da visada original.  

 

Fonte: Elaboração própria 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desafio de descrever e de analisar os efeitos ligados à replicabilidade, à 

ressignificação e à participação popular, relacionando-os ao riso e à crítica, em um gênero 

textual emergente como o meme não é uma tarefa cujos resultados finais iremos esgotar nesta 

etapa do trabalho. Ao contrário, nossas impressões e conclusões são ainda bastante iniciais, 

levando em conta a longa esteira de estudos de caráter epistemológico que sucederão esta 

pesquisa e com os quais temos o desejo de contribuir. Na verdade, estamos por considerar as 

análises apresentadas como o produto de uma primeira observação, tomadas 

predominantemente em um sentido provocativo e de problematização teórica.  

Dada à escassez de trabalhos de cunho linguístico-discursivo acerca do meme, foi 

preciso estabelecer uma interdisciplinaridade inevitável, com recorrência a estudos de outras 

áreas com as quais procuramos dialogar, tais como: a Comunicação Social, a Sociologia, a 

Filosofia, entre outras. Esse diálogo, naturalmente, encontrou na Teoria Semiolinguística de 

Patrick Charaudeau a sustentação para o tratamento do fenômeno linguageiro observado. 

Diante do novo, portanto, foi preciso adotar uma categorização que nos parecesse 

alinhada aos nossos estudos. Nesse sentido, recorremos à definição de meme na perspectiva 

de Shifman (2014, p. 41), uma das principais referências teóricas sobre o gênero. Ela o definiu 

como “um conjunto temático e/ou formal, com espalhamento desenfreado e sucessivas 

replicações, de forte engajamento popular, ganhando novas versões e com significado 

alterado, reapropriado”.  

Uma de nossas principais inquietações, responsável, inclusive, pela formulação das 

hipóteses apresentadas, consistiu na pressuposição de que os mecanismos que instauram o 

riso e/ou a crítica, por exemplo, bastante frequentes nos textos desse gênero, pautados em 

representações sociais, identidades discursivas ou em valores partilhados pelos grupos, 

permitem a fácil apropriação enunciativa. Além disso, procurou-se analisar como esses 

fenômenos linguageiros – a replicabilidade e a ressignificação potencializam a participação 

popular em meios digitais, sobretudo no tratamento de questões de natureza complexa. 

Quando pensamos no gênero discursivo objeto de nossa pesquisa, ou seja, o meme em 

circulação na internet e na sua configuração fundamentalmente verbo-visual, associada ao 

fator colaborativo de sua produção que invariavelmente se sujeita a novas semioses a cada 

compartilhamento, temos a observar o elevado potencial dialógico, intertextual e polifônico 

desse gênero emergente. Isso nos conduz à compreensão de que a cada ressemiotização 

somam-se novas vozes ao discurso inicial; todo esse processo ocorrendo de forma 
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desenfreada. No meme, a incompletude a que se refere Bakhtin parece ser da ordem de sua 

própria natureza. Portanto, ora na parcela verbal, ou na parcela imagética, há a recorrência de 

outras vozes que dialogam com o já dito em forma de intertextualidade, mas parecem ir além, 

subvertendo-os pelo atravessamento de outros discursos. 

Esse misto de intertextualidade e de subversão é muito pertinente à análise do riso no 

meme que, por sua vez, estão conectados à sua replicabilidade. Ou seja, o fato de os 

interlocutores reconhecerem outro meme anterior da mesma série acaba por provocar a 

cumplicidade e a memória de um novo riso. Em outros casos, remete à percepção da 

subversão parodística. Enfim, todos esses elementos estão associados à cumplicidade e ao 

riso. 

A coletânea do “Desafio do balde de gelo”, como já dissemos, foi estruturada a partir 

de uma encenação discursiva bastante inusitada pelo fato de celebridades estarem expondo 

suas imagens em uma cena atípica, seja para promover a causa de arrecadação de doações 

para a pesquisa sobre a ELA, seja para promover sua própria visibilidade nas redes – ou 

ainda, tomar outrem como enunciadores “fake”. E, nesse sentido, o riso funcionou como a 

primeira instância de captação dos enunciatários em quase todas as peças analisadas.  

Sobre captação dos enunciatários no curso da enunciação, Charaudeau (2016) 

destacou que ela está associada à necessidade de o sujeito assegurar-se de que seu parceiro na 

troca comunicativa percebe seu projeto de intencionalidade e compartilha de suas ideias, de 

suas opiniões e/ou está envolvido afetivamente. Portanto, pretende-se que responda a questão: 

“como fazer para que o outro possa ‘ser tomado’ pelo que digo”. Logo, nessa fase, o objetivo 

do sujeito falante passa a ser o de “fazer crer”, para que o interlocutor se coloque numa 

posição de “dever crer”. Essa tentativa de persuasão, seja por meio da recorrência à razão ou à 

emoção, sobre o que foi significado, ou seja, em nosso corpus, o efeito do riso ou de crítica, 

geralmente ocorre por meio da adoção de algumas atitudes discursivas definidas pelo autor 

como: polêmica, sedução e dramatização. 

Com exceção do meme de Lívia Aragão, todos os demais foram instanciados pelo 

riso. Na verdade, os sujeitos enunciadores dessas peças, ao se submeterem ao ritual do desafio 

do balde, pela própria formatação do ato, já estão por acionar o risível. Esses desencadeadores 

estão instanciados, inclusive, nos elementos extralinguísticos que podem ser recuperados na 

parcela imagética, como já abordamos anteriormente. Por exemplo, o semblante, o sorriso, ou 

o fato de estar com trajes impróprios para um banho e com isso sinalizar um ato ridículo, 

jocoso, inusitado. Além disso, a sucessividade da encenação sempre marcada pelo semblante 

aparentemente descontraído do sujeito enunciador.   
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Já a crítica, bastante ocorrente também, compareceu nas pecas de Dave Grohl, Lívia 

Aragão, Rafinha Bastos e na peça que foi postada sobre Dilma Rousseff e Willian Bonner. O 

meme de Dave Grohl foi construído com uma cenografia voltada para o trágico e para a 

necessidade de se produzir ações a fim de evitá-lo e/ou minimizá-lo. No filme que serve de 

fonte para o intertexto nesse meme, a personagem estava numa festa, trajando vestido clássico 

e coroa, e foi surpreendida por um banho de sangue. A produção de uma leitura crítica, nesse 

enquadre, exigiu que os enunciatários acionassem seu conhecimento de mundo a partir de seu 

repertório. 

 Já no meme de Donatella Versace, houve uma abordagem de um comportamento da 

enunciadora aparentemente fugaz, superficial, que parece contrapor à complexidade da 

campanha em torno de uma doença irreversível como a ELA. Portanto, embora captados pelo 

risível da encenação discursiva, uma parte dos enunciatários criticou o aparente exibicionismo 

e o aproveitamento da campanha para promoção da imagem pessoal e da marca.  

O meme, não raras vezes, apresenta uma visada transgressora. Essa insurreição 

normalmente procura captar o leitor por meio da emoção. Isso, ao que parece, foi a estratégia 

utilizada pela enunciadora, no meme de Lívia Aragão. Ela tinha a intenção de criticar o 

desperdício de água potável comparando a América e a África. Há na imagem elementos 

discursivos que procuraram caracterizar na América o predomínio de homens brancos, de 

classe média, consumistas, com pouca consciência social. A África, por sua vez, aparece 

representada pela escassez, abandono e vulnerabilidade social. E como é de conhecimento 

universal, muitos países africanos não dispõem de água potável em abundância e para todos. 

Rafinha Bastos, em sua peça, quando gravou o vídeo no Youtube, montou uma 

encenação discursiva que buscou acionar nos enunciatários tanto o riso quanto a crítica. A 

cenografia foi construída para executar o ritual do desfaio do balde. Havia uma expectativa 

dos internautas que não se cumpriu, ou seja, quando o sujeito vira o balde que deveria estar 

cheio de água e de gelo e o mesmo está vazio, essa situação inusitada evoca o riso, a graça 

etc. No entanto, na parcela verbal, ele diz: Não tem nada, porque eu moro em São Paulo e na 

minha casa não tem água. Esse deslizamento presente na visada do enunciador remete os 

enunciatários para a instância da crítica às autoridades responsáveis pela gestão das políticas 

públicas ligadas ao tratamento e ao abastecimento de água potável no Estado de São Paulo. 

Assim, o enunciador, em sua postagem, provocou uma visada que deslizou entre o risível, o 

jocoso e o crítico em tom de discurso denunciativo. 

A última peça analisada da coletânea, numa visão crítica, a partir dos elementos 

linguísticos e extralinguísticos presentes na verbo-visualidade, instancia os enunciatários a 



155 

 

inferirem, a partir de seu repertório sociocultural, que a figura de Willian Bonner, por sua vez, 

estaria associada à da própria emissora. Nesse caso, o sujeito interpretante poderia creditar à 

empresa jornalística certa autoria em dar causa aos infortúnios por que Dilma estava passando 

ao participar dos debates eleitorais promovidos pela emissora. Essa peça, mais que as outras, 

sinalizou a visada do enunciador em favor da produção de novos efeitos de sentido, entre o 

riso e/ou a crítica, de modo que os interlocutores, ao se apropriarem dessas semioses, 

produzissem um ato diferente da visada original.  

O meme em meios digitais, analisado a partir da coletânea que compõe o corpus desta 

pesquisa, parece confirmar nossa impressão inicial de que esse gênero discursivo aparece 

impregnado de intertextualidade, o que demanda dos enunciatários a ativação de vários 

saberes. Diante de uma peça caracterizada pelo curtir, compartilhar, imitar e remixar 

(SHIFMAN, 2014), saltam aos olhos do leitor, não apenas as tendências culturais de quem a 

produziu, suas identidades (social e discursiva), mas, inclusive, marcas essenciais da cultura 

participativa, evidenciada por meio da sensação de pertencimento a grupos coletivos 

específicos. Aliar-se a um ato público de Zuckerberg, de Bill Gattes ou de outra celebridade, 

por exemplo, por um “like” que seja, aproxima as identidades e conecta as ideias, e estas 

permanecem exatamente porque são transformadas, reaproveitadas ou distorcidas ao passarem 

por uma variedade de indivíduos, conforme postulou Jenkis (2009). 

Ao analisarmos os memes da coletânea Desafio do gelo, confirmamos, também, o fato 

de eles apresentarem predominantemente uma linguagem simples, à primeira vista. No 

entanto, as peças vinculam singularidades de diversos campos do saber, instigando novas 

práticas sociais que envolvem aprendizado, leitura e escrita. Embora a escrita de um meme 

não exija a adoção da norma culta da língua, requer dos produtores outras habilidades, como 

utilizar softwares de edição, e ter familiaridade com a plataforma usada (CHAGAS, 2016). 

Além disso, para interagir com o gênero é preciso saber ler, saber em qual língua o meme está 

escrito, conhecer as referências culturais presentes nele, saber manusear o aparato técnico em 

que ele está exposto, etc. Todas essas competências são fundamentais para que o sujeito possa 

realizar a reelaboração por remixagem, momento em que um meme é ressignificado para 

originar novas peças.  

Outra conclusão resultante da análise, em relação ao meme, foi o fato de ele vincular 

singulares campos do conhecimento, a partir das habilidades dos sujeitos em usufruir, criar e 

compartilhar peças. Essa efusão ocorre em meio a relações hipertextuais e multimodais, o que 

contribui para que o gênero memético esteja inscrito nas novas práticas de letramento. 
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Como artefato cultural, assim considerado nesta pesquisa, o meme, em sua 

configuração, resulta de uma cenografia variada que compreende, entre outros, os 

participantes do discurso, os elementos da enunciação, as situações e intenções 

comunicativas, num intricado que só faz sentido dentro de um contexto sociocultural. E esse 

contexto está empregnado da cultura digital, o que o complexifica, uma vez que sua utilização 

aponta para o fato de que ele não se destina apenas ao compartilhamento de um conteúdo, mas 

estabelece conexões, aciona representações sociais, reúne identidades discursivas, etc. 

Os sites de redes sociais a que temos nos referido apresentam características que 

favorecem a difusão do meme de forma epidêmica. Isso ocorre, como já mencionamos, pelo 

simples compartilhamento de informações, assim como pela existência de ferramentas que 

auxiliam no reconhecimento positivo do conteúdo compartilhado. Os sujeitos, segundo 

Recuero (2009), ao divulgarem determinado conteúdo, não o fazem de maneira aleatória, mas 

orientados pela percepção de valor muito associado ao capital social em circulação na 

internet. Este, por sua vez, está ligado às interações realizadas pelos sujeitos nos grupos dos 

quais participam. Diz respeito aos valores que circulam numa sociedade e que traduzem um 

patrimônio intangível, relacional. Inclusive esse é um dos pontos predominantes na coletânea 

analisada, pois o meme necessita da cooperação de atores para ser difundido na rede e isso 

normalmente ocorre a partir dos laços sociais que favorecem a interação. Por esse motivo, 

muito em decorrência das representações sociais e dos imaginários sócio-discursivos, a 

conexão às ideias de uma celebridade pode representar, em certa medida, manter com ela uma 

relação proximal, identitária. 

Enfim, ratificamos nossa compreensão a respeito dos mecanismos que instauram o riso 

e/ou a crítica como instrumentais importantes à apropriação enunciativa, assim como 

instanciadores dos efeitos de replicabilidade e de ressignificação, potencializadores da 

participação popular. Essas características nos levam a considerar o meme como uma tomada 

de posição no mundo real, não uma verdade absoluta, daí, as imagens refletirem a 

complexidade que são as práticas discursivas na sociedade. Ao parodiar ou carnavalizar um 

protótipo humano, por exemplo, quebrando a seriedade que o tratamento temático haveria de 

exigir, parece sinalizar diferenças ideológicas que perpassam as falas e as ações dos sujeitos. 

Ademais, estamos por considerá-lo um gênero provocativo, a instigar uma reflexão crítica do 

mundo, com vistas a um processo de transformação/emancipação da consciência dos sujeitos, 

em especial daqueles inscritos em estratos sócio-culturais populares. 

Essa característica fundamental do meme ficou bastante evidenciada nas diferentes 

cenografias que marcaram os contextos de interação e de participação desenfreada na 
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coletânea que analisamos. Em todas as postagens, notamos a instigação à visada do “fazer”, 

como forma de participação ativa do enunciatário. Isso ocorreu predominantemente de duas 

formas: uma inclinada ao engajamento em redes de sociabilidade, buscando afirmação, 

visibilidade dos sujeitos comunicantes perante os seus pares; e outra, a sinalizar algum tipo de 

autoria, protagonismo digital.  

Ligados ao ethos de celebridades e muito afinados com as características desse novo 

cenário marcado por um ambiente interativo, colaborativo e descentralizado, nossa análise 

ratificou a suposição inicial sobre a influência da internet que ocupa um espaço extraordinário 

ao introduzir componentes inéditos e criativos nas dinâmicas dos movimentos sociais, 

possibilitando, assim, o surgimento de novos processos organizativos de mobilização.  

Logo, ao pensarmos a respeito dos efeitos discursivos produzidos pelos memes 

analisados em nosso corpus, registramos, a respeito deles, certo potencial para considerá-los 

como instrumentais à sensação de pertencimento, engajamento e acolhimento em novos 

formatos de redes construídas por afinidade e não mais fundamentalmente pelo caráter 

espacial em que se encontram os interactantes. Isso pode apontar um aspecto sócio-

interacional, com forte apelo social, na medida em que esses gêneros textuais emergentes têm 

servido como elos de conexão em redes de afinidade, promovendo uma forma de afirmação 

identitária entre os interlocutores. 

Os sites de redes sociais, segundo Recuero e Zago (2009), têm permitido às pessoas 

publicarem e ampliarem suas redes, criando novas conexões e novas formas de circulação de 

informação assim como novos modos de interagir. Além disso, essas ferramentas digitais 

também propiciaram o advento de novas formas de conversação: coletivas, assíncronas ou 

síncronas, públicas e capazes de envolver uma grande quantidade de atores. Como já 

dissemos anteriormente, tais formas de conversação são chamadas conversação em rede. Elas 

têm alterado o comportamento social de milhares de indivíduos no mundo, e, particularmente 

no meme, parece evidenciar habilidades comunicativas daqueles que o produz, compartilha, 

curte, ressignifica, antes pouco exploradas por parte do usuário comum, amador, o qual 

encontrou no humor próprio desse gênero discursivo, a oportunidade para manter ou 

amplificar sua reputação social entre amigos, seguidores e visitantes.  

Trata-se de um fenômeno de comportamento colaborativo provocado pelas facilidades 

de se publicar algo nas redes sociais e compartilhar ideias, estímulos e ações. As pessoas já 

assimilaram esse tipo de interação colaborativa como algo capaz de criar conexões novas ou 

manter por afinidade aquelas redes com as quais os sujeitos se identificam. Além disso, há 

ainda aspectos ligados à linguagem, à valorização e incorporação das imagens desenhadas ou 
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fotografadas, além do tom coloquial dado às mensagens. Tudo isso parece contribuir para o 

desenvolvimento de novas habilidades de expressão por amadores. Os conteúdos, nos casos 

das narrativas memetizadas, apresentam um predomínio do tom cômico ou satírico, como 

vimos nos exemplos. 

A participação popular, então, ganha bastante relevo com a circulação de textos 

pertencentes a esse gênero emergente, aberto à criação parodística e de fácil adesão 

enunciativa. Nas redes digitais, o meme não só convida o internauta ao riso e à reflexão, como 

dá vazão à expressividade dos sujeitos, ainda que, muitas vezes, permaneçam anônimos – ou 

mesmo por causa de um anonimato que pode proteger suas faces. O sentimento de pertença, 

tão necessário à socialização humana, é, de certa maneira, estimulado pelo meme, seja na 

cumplicidade do sujeito que o interpreta, seja na intervenção dialógica do sujeito que o 

produz.  

Esperemos, assim, que essas observações e reflexões sejam, em alguma medida, um 

contributo para novas investigações acerca do meme e de outros gêneros discursivos 

emergentes, sobretudo, nas redes digitais. No mesmo sentido, esperamos que este trabalho 

auxilie os mediadores de leitura que, inevitavelmente, estarão envolvidos com as redes 

digitais e com gerações cuja língua materna é também a do ciberespaço. Sendo este, o 

ciberespaço, quase sempre mais democrático e incentivador de vozes antes silenciadas, que 

esta pesquisa também estimule o trabalho com memes como potencial meio de expressão e de 

afirmação de juventude. Assim, pode-se considerar a finalização desta proposta investigativa 

como o início de novos e plurais trabalhos com o meme e com suas possibilidades de 

interação e de inserção social. 
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