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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta os resultados de pesquisa que investiga a produção e circulação 

de memes na Internet e a partir da seguinte questão: ―Como os usuários propagam os memes 

da URSAL no Twitter?‖. Os memes são manifestações culturais com a função de fazer rir, 

mas também podem ser utilizados para informar, criticar, contestar, lembrar, engajar e 

despertar a atenção em quem os consome. O objetivo geral desta pesquisa é examinar a 

propagação dos memes da URSAL. Os objetivos específicos traçados são os seguintes: 

compreender como se dá o processo de propagação de memes a partir das redes sociais; 

observar a remixagem e a cultura participativa dos usuários; e, por fim, relacionar os memes 

políticos com as eleições para presidente do Brasil em 2018. Para elaboração deste Trabalho 

Final de Graduação, optou-se por dividi-lo em cinco capítulos. Nos quais trataram-se as 

concepções de propagabilidade, re-mixagem, cultura participativa; a definição e os formatos 

dos memes; as definições e características das mídias sociais, redes sociais, trolls, memes 

políticos, fake news e pós-verdade, e por fim, buscou-se a origem da sigla URSAL e seus 

desdobramentos no cenário político brasileiro em 2018. A metodologia aplicada é o estudo de 

caso e o método de análise é o estudo de memes. A base teórica é constituída dos textos de 

Jenkins, Green e Ford (2014), Recuero (2014, 2013, 2011, 2009, 2008, 2007), Shifman 

(2013), Primo (2012), Shirky (2011), Lemos e Lévy (2010), Jenkins (2009), Lemos (2005) e 

Lessig (2005). Além destes autores, para tratar de memes políticos, fake news e pós-verdade, 

foi feita pesquisa em sites jornalísticos por serem temas recentes nos estudos sobre mídia.  
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ABSTRACT 

  

The present paper presents the results of research that look into the production and circulation 

of memes on the internet and from the following question: ―how users disseminate the 

URSAL memes on Twitter‖. Memes are cultural manifestations with the laughing function, 

but can also be used to inform, criticize, challenge, remember, arouse attention to who 

consumes it and engage the fans. The general objective of this research is to examine the 

spread of URSAL memes. The traced specific goals are the following: to understand how the 

process of propagation of memes from social network occurs; observe the remixing and 

propagation of memes and the participatory culture of users; and, lastly, to relate the political 

memes to the the elections for president of Brazil in 2018. For the preparation of this Final 

Graduation Paper, it was chosen to divide it into five chapters, in which dealt with the 

conceptions of propagability, remixing, participatory culture; the definitions and formats of 

the memes; the definitions and characteristics of social media, social network, trolls, political 

memes, fake news and post-truth, and finally, sought the origin of the acronym URSAL and 

its unfolding in the Brazilian political scenery in 2018; the methodology applied and the case 

study. For this, the theoretical basis is the texts of Jenkins, Green and Ford (2014), Shifman 

(2013), Recuero (2007, 2008, 2009, 2011,2013, 2014), Shirky (2011), Jenkins (2009), Lemos 

(2005) and Lessig (2005), Primo (2012), Lemos and Lévy (2010). Besides these authors, to 

deal with political memes, fake news and post-thruth, research was done on journalistic sites 

because they were recente topics in media studies.  
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Meme; propagation; remixing; participatory culture; URSAL. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta os resultados de pesquisa que investiga a produção e 

circulação de memes na Internet e tem como problema a seguinte questão: ―Como os usuários 

propagam os memes da URSAL no Twitter?‖. Os memes são manifestações culturais que têm 

destaque na internet nas últimas décadas e são utilizados das mais diversas formas. Sua 

principal função é fazer rir, mas também pode ser utilizado para informar, criticar, contestar, 

lembrar, engajar e despertar a atenção em quem os consome. Eles se tornaram objeto de 

estudo de diversos campos do conhecimento, como a área da comunicação, mais 

precisamente com o estudo das mídias. 

Esta pesquisa justifica-se pelo fato de os memes serem um fenômeno relativamente 

novo e, por isso, o baixo número de produções de investigação relacionadas. Considera-se 

que os memes da URSAL, nativos da internet e criados a partir de fala de personagens em 

seus vídeos sobre cultura popular, compõem um tipo ainda não estudado, reforçando a 

necessidade da pesquisa científica. 

A sigla URSAL liderou os Trending Topics mundiais do Twitter nas 24 horas 

seguintes após o primeiro debate entre candidatos da eleição presidencial brasileira de 2018, 

veiculado pela TV Bandeirantes em 9 de agosto de 2018. URSAL, sigla para ―União das 

Repúblicas Socialistas da América Latina‖, foi usada pelo candidato Benevenuto Daciolo 

Fonseca dos Santos, mais conhecido como Cabo Daciolo, filiado ao Partido Patriota quando 

interrogou Ciro Ferreira Gomes, filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT).  

O nome URSAL remete à antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 

que exerceu influência durante o pós-guerra no antigo Leste Europeu, em nações de Ásia 

(Vietnã, Coréia) e da América Central (Cuba). A Guerra Fria polarizou o mundo ao dividi-lo 

em duas áreas: capitalista e socialista. Os Estados Unidos foram os principais patrocinadores 

do ‗american way of life‘ e da perseguição às iniciativas socialistas-comunistas. Sabe-se que, 

neste sentido, os norte-americanos promoveram ações como a Operação Condor
1
 com a 

finalidade de instituir ditaduras militares, conservadoras e de direita na América Latina. 

Existem relatos de que o mesmo ocorreu em outras regiões do mundo. Neste sentido, pode-se 

comparar o antigo período da Guerra Fria e o momento atual em que se acirra a polarização 

política entre esquerda e direita e, também, que o ‗temor de um pretenso comunismo‘ voltam 

                                                
1
 Os documentos da Comissão Nacional da Verdade provam que o fato é real. 
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à tona. Com isso, o conservadorismo de extrema direita cresce em diversos locais do mundo, 

como Estados Unidos, Itália, França, Ucrânia, Croácia, Turquia e Filipinas.  

O resultado das eleições presidenciais brasileiras revela que o ultraconservadorismo 

ganhou, com a vitória de Jair Bolsonaro, do PSL, com 55,13% dos votos válidos. Com um 

partido nanico, Bolsonaro teve sua campanha marcada pelo uso de fake news a exemplo de 

Donald Trump. O candidato também ataca minorias e os direitos humanos. Por isso, inspira 

um movimento de resistência como a campanha #elenão, que surgiu nas redes sociais. Para 

além disso, memes políticos foram usados para questionar de forma engraçada, irônica e 

perspicaz as eleições de 2018. 

A partir disso, propõe-se como objetivo geral desta pesquisa examinar a propagação 

dos memes da URSAL a partir do Twitter. Os objetivos específicos traçados são os seguintes: 

compreender como se dá o processo de propagação de memes a partir das redes sociais; 

observar a remixagem dos memes e a cultura participativa dos usuários; e, por fim, relacionar 

os memes políticos com as eleições para presidente do Brasil em 2018. 

Para elaboração deste Trabalho Final de Graduação, optou-se por dividi-lo em cinco 

capítulos. No primeiro capítulo, procura-se definir e entender as concepções de 

propagabilidade, re-mixagem e cultura participativa. Essas concepções são fundamentais para 

entender as formas de interação e as relações sociais na Internet que fazem circular 

determinado conteúdo, como os memes. Para isso, a base teórica traz como referências os 

textos de Jenkins, Green e Ford (2014), Shifman (2013), Shirky (2011), Jenkins (2009), 

Recuero (2007, 2011), Lemos (2005) e Lessig (2005). 

No segundo capítulo, foi realizado um levantamento dos estudos sobre memes, 

buscando definições, características e formatos. A revisão de literatura tem como principais 

obras Shifman (2013) e Recuero (2007, 2011). Além dessas autoras, foi feito o estado da arte, 

buscando artigos em torno do tema e das ideias acima referidas no site do Museu dos Memes 

da Universidade Federal Fluminense. A partir da busca e das leituras realizadas, referiu-se 

aos trabalhos de Chagas (2015), Inocencio (2015), Leiros et al (2015), Dias et al (2015), Vale 

et al (2013), Caparroz (2013), Halfeld (2013), Matos et al (2013) e Moraes et al (2011). 

No terceiro capítulo, de contextualização do cenário atual, realizou-se um estudo 

sobre mídias sociais, redes sociais e trolls, memes políticos, fake news e pós-verdade. Com a 

finalidade de entender, definir e caracterizar mídia sociais e redes sociais foram utilizados os 

textos de Primo (2012), Lemos e Lévy (2010), Recuero (2008, 2009, 2013, 2014), Lemos 
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(2005). Além destes autores, para tratar de desses assuntos, foi feita pesquisa em sites 

jornalísticos por se tratar de temas recentes nos estudos sobre mídia. 

No quarto capítulo, apresenta-se a URSAL como objeto empírico deste trabalho. Foi 

feita uma pesquisa sobre a origem da sigla URSAL. Assim como no terceiro capítulo, foi 

realizado levantamento em sites jornalísticos, no Youtube e no Twitter, por se tratar de tema 

recente nos estudos sobre mídia. 

O quinto capítulo apresenta o método de pesquisa adotado, as categorias de análise e a 

análise propriamente dita. Desse modo, em primeiro lugar, serão retomadas as questões de 

pesquisa. Em seguida, apresenta-se o método de pesquisa utilizada – estudo de caso –, com 

base em Gil (2008) e Yin (2001). Em terceiro lugar, as categorias de análise a partir de 

Shifman (2013), que serviu para o estudo dos memes, aos quais se acrescenta a 

propagabilidade e a remixagem com base em Jenkins, Green e Ford (2014). 

Para a pesquisa foram selecionados três memes que tiveram grande propagação no dia 

10 de agosto de 2018, no Twitter. São estes: a bandeira da URSAL, o passaporte da URSAL 

e o Urso Tropical. A análise foi feita com as características de memes apresentadas por 

Shiffman. Também foram avaliados exemplos de propagação e remixagens desses memes.  
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1. MÍDIA PROPAGÁVEL 

 

Neste capítulo, procura-se definir e entender as concepções de propagabilidade, re-

mixagem, memes, cultura participativa. Para isso, toma-se como base teórica principalmente 

os seguintes textos: Jenkins, Green e Ford (2014), Shifman (2013), Recuero (2011, 2007), 

Shirky (2011), Jenkins (2009), Lemos (2005) e Lessig (2005). Também se consulta o Museu 

de Memes da Universidade Federal Fluminense. 

 

1.1 Propagabilidade 

A circulação de conteúdos na web mudou. Jenkins, Green e Ford (2014, p. 24) 

referem-se a ―um modelo híbrido e emergente de circulação em que um mix e forças de cima 

para baixo de baixo para cima determina como um material é compartilhado, através de 

cultura entre elas, de maneira muito mais participativa (e desorganizada)‖. Isto quer dizer que 

as decisões que cada um dos internautas toma quanto a passar adiante conteúdos estão 

remodelando o conceito de mídia. 

Os autores citados usam os termos ―propagar‖, ―propagável‖ e ―propagabilidade‖ para 

descrever as novas formas de circulação da mídia. Para Jenkins, Green e Ford (2014, p. 26), a 

propagabilidade se refere ―ao potencial – técnico e cultural – de os públicos compartilharem 

conteúdos por motivos próprios, às vezes com permissão dos direitos autorais, às vezes sem 

permissão‖. Compreende-se que a propagabilidade é uma ideia apresentada por Jenkins, 

Green e Ford (2014) que se constitui como um processo técnico e cultural que faz 

determinado conteúdo circular com mais facilidade em relação a outros. A propagabilidade 

está ligada também às estruturas econômicas que permitem ou não determinado 

compartilhamento; às qualidades que fazem um conteúdo midiático agradar a ponto de se 

tornar mais propagado e às redes sociais digitais que unem os fãs em comunidades virtuais ao 

redor do mundo. 

Jenkins, Green e Ford (2014, p. 27) consideram que o uso do termo ―propagabilidade‖ 

tornou-se mais eficiente do que o modelo de ―aderência‖. Esse se desenvolveu para medir o 

sucesso do comércio on-line. Segundo os autores, ―em sentido amplo, ―aderência‖ se refere 

às necessidades de criar um conteúdo que atraia a atenção da audiência e que a envolva‖ (p. 

27). Isto é, segundo esse modelo, o conteúdo que gruda, que tem aderência, é o material que 

as pessoas querem propagar. 
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Os autores comparam propagabilidade e aderência para indicar que o tráfego na 

internet não tem importância, que a propagabilidade não é oposto de aderência e para 

demonstrar os limites de modelos focados na aderência. A seguir apresenta-se o Quadro 1 

elaborado a partir da comparação entre os dois modelos com base na leitura de Jenkins, 

Green e Ford (2014). 

Quadro 1 - Aderência x Propagabilidade 

ADERÊNCIA PROPAGABILIDADE 

Migração de indivíduos 

Os modelos de aderência se concentram na 

contagem de membros isolados da 

audiência.  

Fluxo de ideias 

A propagabilidade foca nas conexões sociais 

entre usuários, amplificando as conexões 

através das mídias sociais. 

Material centralizado 

A mensuração quantitativa é o objetivo 

principal para a aderência. Portanto o 

material é disposto em apenas um local, 

atraindo usuários e os mantendo lá para 

alavancar o sucesso do site. 

Material disperso 

A produção de conteúdos em formatos de 

fácil acesso e compartilhamento, que 

facilitem difundir conteúdos é enfatizada no 

modelo. 

Experiência unificada 

A experiência centralizada serve a 

propósitos de múltiplas audiências 

simultaneamente, limitadas e controladas 

para que a modificações dos conteúdos 

sejam no próprio site. 

Experiências diversificadas 

O propósito está na criação de textos de 

mídia que vários públicos possam espalhar 

por diferentes motivos, moldando o contexto 

do material conforme compartilham nas 

redes sociais. 

Interatividade pré-estruturada 

Sites que utilizam o modelo de aderência 

usam jogos e enquetes para manter o usuário 

no local por mais tempo, aumentando seus 

parâmetros analíticos.  

Participação livre 

Permite aos usuários usar o material de 

forma livre, configurando os sites de acordo 

com suas preferências pessoais.  

Atrair e reter a atenção 

Os sites grudentos são construídos com base 

em dados demográficos, os públicos são 

concebidos como indivíduos passivos.  

Motivar e facilitar o compartilhamento 

Valoriza as atividades dos membros da 

audiência que ajudem a gerar interesse por 

determinadas marca ou franquias. 

Canais escassos ou finitos 

A aderência usa a ideia da mídia massiva em 

que os canais oficiais autorizados competem 

uns com os outros pela atenção da 

audiência.  

Uma miríade de redes temporárias (e 

localizadas) 

No modelo propagável qualquer coisa que 

valha a pena ser ouvida circulará por meio 

de todos os canais possíveis existente, com o 

potencial de movimentar a audiência de uma 

percepção periférica do conteúdo para 

engajamento ativo. 
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Marketing e força de venda para 

indivíduos 

Aqui se aplica uma estratégia de marketing 

focada em vendedores capacitados que 

conhecem os produtos e entendem as 

necessidades do consumidor. O vendedor-

ator influencia o consumidor a comprar seu 

produto. 

Intermediários autenticamente populares 

defendendo e doutrinando 

Os influenciadores digitais utilizam canais 

não oficiais que moldam o fluxo de 

mensagens através da comunidade de podem 

se tornar fortes defensores de marcas e 

franquias. 

Papéis separados e distintos 

Ocorre a diversificação dos papéis de 

produtor, marqueteiro e audiência. 

Colaboração através de papéis 

Ocorre a perda da distinção entre produtor, 

marqueteiro e audiência. 

Fonte: elaboração da autora a partir de Jenkins, Green e Ford (2014), dados obtidos na 

página 29. 

A aderência, diferente da propagação, de acordo com Jenkins, Green e Ford (2014), 

funciona a partir da centralização da presença do internauta em um único local. Este modelo 

visa à geração de renda, seja com anúncios ou com vendas em endereços virtuais. Ainda 

seguindo o modelo de aderência, as empresas podem lucrar com a cobrança de taxa para o 

acesso à informação e também com a venda de espaços para anunciantes. 

Os valores de anúncios de blogs, sites e portais são estipulados a partir da quantidade 

de impressões e cliques que determinada página gera. A partir destas impressões é possível 

saber quais anúncios são mais interessantes e quais prendem o internauta por mais tempo. Ou 

seja, ―a aderência privilegia a colocação de um conteúdo em um único lugar e procura levar a 

audiência até lá para que possa ser computada‖ (idem. p. 28). 

Portanto, mesmo que o modelo de aderência seja, a primeira vista, a melhor saída para 

a criação de negócios e geração de renda na internet, ―todo conteúdo ou destino que tenha se 

tornado relevante para o público on-line chegou nisso por meio de um processo de 

propagabilidade, autorizado ou não‖ (idem. p. 31). 

Esse é o modelo participativo de cultura em que o público não é mais visto como 

grupo de consumidores de mensagem pré-construída. O internauta é um propagador de 

conteúdo. Cada um tem a possibilidade de escolher o que, para quem, onde ou quando 

espalhar determinado conteúdo de mídia, moldando, reconfigurando e remixando. Jenkins, 

Green e Ford (2014) afirmam que ―se algo não se propaga, está morto‖ (idem. p. 23). Para os 

autores, existem várias estratégias e técnicas que fazem com que um conteúdo seja mais 

suscetível de ser propagado, são eles: ser disponível quando e onde o público quiser; ser 
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portátil; ser facilmente reutilizável; ser relevante para os mais diversos públicos e, por fim, 

ser parte de um fluxo constante de material, como são os memes. 

A internet possibilita que um maior número de fãs compartilhe ideias e conteúdos 

midiáticos. O meme se caracteriza por ser um material de fácil disseminação, pois carrega 

mensagem simples e de entendimento comum. Os memes podem ser textos, ilustrações, 

fotografias, vídeos, gifs, mas todos têm em comum um viés cômico, satírico ou crítico. 

O que tornou possível a propagabilidade foi a inserção na cibercultura. Segundo 

Lemos (2004, p. 2), ―a cibercultura potencializa aquilo que é próprio de toda dinâmica 

cultural, a saber, o compartilhamento, a distribuição, a cooperação, a apropriação dos bens 

simbólicos‖. Entende-se que processos de cooperação, de troca e de modificação de 

conteúdos ocorrem devido às características da tecnologia digital em rede. Esses processos 

são denominados ―copyleft‖, contrapondo à lógica do copyright, direito de propriedade que 

dominou a dinâmica sociocultural dos mass media (idem. p. 2). 

De acordo com Lemos (2004, p. 4), deve-se à cibercultura o enriquecimento da 

diversidade cultural mundial e a emergência de culturas locais em meio a homogeneização 

global. Assim, uma das principais características dessa cibercultura planetária é o 

compartilhamento, construindo processos coletivos. A partir desse posicionamento, segundo 

Lemos, ―por cibercultura podemos compreender a cultura contemporânea, marcada 

basicamente pelas redes telemáticas, pela sociabilidade on-line, pela navegação planetária 

pela informação‖ (Idem, 2004, p. 5). 

Para o autor, a internet é o meio que possibilita e problematiza a forma midiática 

massiva de divulgação cultural. A internet, como responsável pela irradiação de informação, 

conhecimento e troca de mensagens entre pessoas ao redor do mundo, abriu o polo da 

emissão. Com a cibercultura, ocorre a emergência de uma liberação do polo da emissão não 

controlada centralmente. Todos podem emitir mensagens. A hipótese de Lemos (2004, p. 6) é 

que essa liberação constitui a cultura da rede contemporânea em suas mais diversas 

manifestações: ―chats, jogos on-line, fotoblogs, weblogs, Wikipédia, peer to peer para troca 

de músicas, filmes, fotos, textos, software livre (GNU-Linux)‖. Para ele: 

Trata-se efetivamente de troca, contato, da criação de uma nova religião das 

máquinas e através das máquinas. Ligar ao outro, ou re-ligar, parece ser o mote 

atual da cibercultura, criando formas de sociabilidade tendo nas tecnologias digitais 

um vetor de agregação social (LEMOS, 2002). Muito mais do que um simples 

fenômeno tecnológico, a cibercultura caracteriza-se por dinâmicas sócio-

comunicacional, em muitos aspectos, inovadora. A cibercultura contemporânea é 

fruto de influências mútuas, de trabalho cooperativo, de criação e de livre circulação 
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de informação através dos novos dispositivos eletrônicos e telemáticos. (LEMOS, 

2004, p. 6). 

 

Trata-se da emergência de novas formas de consumo culturais que estão em 

circulação virótica na cultura das redes a ponto de autores como Lessig falarem de uma 

―cultura livre‖. Para Lemos (2004, p. 7), a cultura de emissão livre diferencia-se da 

divulgação cultural massiva pré-cibercultura. Essa, com raras exceções, ficava com aqueles 

que: 

controlam os meios de comunicação, fonte de poder político, de prestígio e de 

influência sobre o que é ou não dito às massas. Controlar os mass media é 

controlar a opinião das massas, barrar a diversidade cultural e forjar uma 

identidade essencialista, purista e imutável. (LEMOS, 2004, p. 7). 

 

O autor salienta que esse controle não é linear ou total. O que a mídia massiva faz é 

controlar as fontes de emissão, criando uma estrutura de comunicação de tipo ―um - todos‖. 

Essa estrutura está sendo substituída pela criação, armazenagem e distribuição da informação, 

estendendo o poder de emissão do cidadão comum. ―Essa é a nova cultura das redes 

telemáticas, a ―cultura copyleft.‖ (LEMOS, 2004, p. 7). Nesse sentido: 

A liberdade e a identidade não devem ser opostas, mas complementares. Nesse 

sentido a cibercultura está instaurando um movimento global de trocas, de 

compartilhamento e de trabalho colaborativo, independente de localidade ou espaço 

físico, independente do lócus cultural e/ou identitário. Trata-se talvez de uma das 

facetas mais interessantes do atual processo de globalização (LEMOS, 2004, p.  9). 

 

Antes da Internet o acesso aos conteúdos culturais e, mesmo a sua coleta e divulgação 

por outros meios, era dificultado pela privacidade. De acordo com Lessig (2005), a 

privacidade era garantida pela dificuldade na coleta de dados, o que significava uma restrição 

de mercado ou custo para quem desejasse coletar dados. Então entra a Internet, onde os 

custos de rastrear a navegação em particular tornam-se muito pequenos. Lessig aponta que, 

―devido a arquitetura da Internet e a função dos cookies na Internet, é muito mais fácil coletar 

os dados do que não o fazer. O atrito desapareceu, e junto com ele qualquer proteção de 

―privacidade‖ (Idem, 2005, p. 250-251). 

O autor se refere ao nascimento do movimento do software livre. Segundo Lessig, 

―quando os primeiros computadores foram disponibilizados comercialmente, o software — 

tanto o código fonte quanto os binários — era livre‖ (Idem, 2005, p. 251). Essa ―liberdade‖ 

era garantida pela impossibilidade de rodar um programa escrito para uma máquina em outra 
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máquina, portanto não havia a preocupação em controlar o software. Mas conforme se tornou 

possível rodar programas de um sistema para outro, tornou-se atrativo economicamente 

ocultar o código do programa. Portanto, a prática do software proprietário começou a se 

espalhar. No início da década de 1980, surgem os códigos proprietários. ―O mundo do 

software livre tinha sido apagado por uma mudança na economia da computação‖ (LESSIG, 

2005, p. 252). 

Entretanto, em 1984, começou um projeto para construir um sistema operacional livre. 

Esse foi, de acordo com Lessig, ―o nascimento do projeto GNU, ao qual foi adicionado o 

kernel ―Linux‖, criado por Linus Torvalds, originando assim o sistema operacional 

GNU/Linux‖ (p. 252). O autor explica que um software licenciado segundo a GPL, criada 

pela Free Software Foundation, não poderia ser modificado e distribuído a não ser que o 

código fonte também seja disponibilizado. Portanto, isso iria garantir um ambiente aonde o 

software poderia permanecer livre para os outros manipularem. ―O objetivo fundamental era 

a liberdade, o código inovador e criativo era um sub-produto disso‖. (LESSIG, 2005, p. 253). 

O autor exemplifica com a mudança na forma como os jornais acadêmicos e 

científicos são produzidos e acessados. Esses jornais se tornaram eletrônicos, e as bibliotecas 

e seus usuários acessam a tais jornais eletrônicos através de sites com proteção por senhas. Os 

editores, porém, começaram a exigir que as bibliotecas não permitissem acesso público e 

geral a jornais em impressos. Portanto, da mesma forma que aconteceu com a privacidade e 

com o software, uma tecnologia inovadora e o mercado provocaram o encolhimento de uma 

liberdade antes dada como certa (Idem. p. 254). 

A diminuição da liberdade tem levado muitos a tentar restaurar a liberdade perdida. 

No Brasil, existe o projeto ScieLO
2
, onde a pessoa pode obter trabalhos científicos em 

formatos digitais para acesso livre. Esse exemplo se soma aos muitos esforços para se 

restaurar liberdades anteriormente dadas como certas, mas sempre ameaçadas pelos mercados 

e pelas tecnologias inovadoras. Tais alternativas competem com os distribuidores tradicionais 

que visam dinheiro e lucro, a partir dos direitos exclusivos à distribuição do conteúdo. 

De acordo com Lessig (2005), a mesma estratégia poderia ser aplicada à cultura, como 

uma resposta ao controle exercido através da lei e da tecnologia. O autor se refere, então, a 

Creative Commons. Uma licença sem fins lucrativos, cujo objetivo é tornar fácil às pessoas 

                                                
2
 www.scielo.br 
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criarem em cima do trabalho dos outros e permitir aos criadores a liberdade para que outros 

criem sobre suas obras. 

Ao desenvolver um conjunto livre de licenças que as pessoas podem anexar a seus 

conteúdos, a Creative Commons procura marcar uma gama de conteúdo sobre o qual se 

possa, de maneira fácil e confiável, criar-se. Segundo Lessig (2005): 

Essas três expressões — uma licença legal, uma licença compreensível pelas 

pessoas e marcações que o computador pode entender — constituem uma licença da 

Creative Commons. Uma licença Creative Commons constitui uma garantia de 

liberdade para qualquer um que acessa o conteúdo, e mais importante, uma 

expressão de um ideal, em que a pessoa associada à licença mostra que acredita em 

algo mais do que os extremos ―Todos‖ ou ―Nenhum‖. O conteúdo é marcado com a 

marca (cc) ou CC, que não indica que se abriu mão do copyright, mas que certas 

liberdades foram dadas. (LESSIG, 2005, p. 255). 

 

A Creative Commons, portanto, objetiva criar uma gama de conteúdo, governada por 

uma lei de copyright racional, sobre as quais outros poderão construir em cima. As escolhas 

das pessoas e dos criadores irão tornar tal conteúdo disponível. E esse conteúdo irá por sua 

vez permite-nos reconstruir o domínio público. (p. 256). Assim, o objetivo não é lutar contra 

o pessoal do ―Todos os Direitos Reservados‖. O objetivo é complementá-los, pois tais regras 

não fazem sentido no cenário tecnológico atual.  

Para Lessig (2005, p. 256), ―a Creative Commons dá às pessoas uma maneira efetiva 

para começar a construir tais regras‖. A Creative Commons é apenas um exemplo dos 

trabalhos pelos quais indivíduos e criadores mudam o conjunto de direitos que agora governa 

o campo criativo. Seu objetivo não é eliminar os direitos dos autores, mas sim tornar mais 

simples para autores e criadores exercer seus direitos de maneira mais flexível e barata, 

conforme Lessig (2005, p. 258). Essa diferença é o que irá permitir que a criatividade seja 

difundida mais facilmente. 

 

1.2 Cultura participativa 

Henry Jenkins, em seu livro ―Cultura da Convergência‖ (2009), trata da relação entre 

três conceitos: convergência dos meios de comunicação, cultura participativa e inteligência 

coletiva. Para este trabalho, interessam os três conceitos. Assim, ao falar em convergência, o 

autor se refere: 

ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre 

múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos 
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meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências 

de entretenimento que desejam. Convergência é uma palavra que consegue definir 

transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de 

quem está falando e do que imaginam estar falando (JENKINS, 2009, p. 29). 

O autor acrescenta que no mundo da convergência das mídias, ―toda a história 

importante é contada, toda marca é vendida e todo consumidor é cortejado por múltiplas 

plataformas‖ (idem. p. 29). Para Jenkins (2009), a convergência não deve ser compreendida 

apenas como um processo tecnológico unindo funções dentro dos mesmos aparelhos, para 

ele, a convergência ―representa uma transformação cultural, à medida que consumidores são 

incentivados a procurar novas informações e fazer novas conexões em meio a conteúdos 

diversos‖ (Idem. p. 29-30). 

Ao tratar da cultura participativa, Jenkins (2009) inicialmente aponta que a expressão 

contrasta com noções sobre a passividade do espectador dos meios de comunicação. Isto é, 

produtor e consumidor com papéis separados. Assim, produtor e consumidor são 

―participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós 

entende por completo‖ (Idem, p. 30). O autor salienta que nem todos os participantes são 

criados iguais. Corporações e indivíduos dentro das dentro corporações da mídia exercem 

maior poder do que qualquer consumidor ou conjunto de consumidores, cujas habilidades 

para participar dessa cultura emergente não são as mesmas. 

De acordo com Jenkins (2009), os mercados midiáticos passam, de tempos em 

tempos, por mudanças de paradigmas. Como exemplo, a revolução digital dos anos 1990 

considerava que ―os novos meios de comunicação eliminariam os antigos, que a Internet 

substituiria a radiodifusão e que tudo isso permitiria aos consumidores acessar mais 

facilmente o conteúdo que mais lhes interessasse‖ (Idem, p. 31). No entanto, ―o emergente 

paradigma da convergência presume que novas e antigas mídias irão interagir de formas cada 

vez mais complexas‖. Para o autor, nesse momento de transformações ―a convergência é um 

conceito antigo, mas com novos significados‖ (idem. p. 33). 

Jenkins (2009) aponta que o discurso contemporâneo sobre convergência começa e 

termina com o que chama de ―Falácia da Caixa Preta‖. Isto é: ―mais cedo ou mais tarde, diz a 

falácia, todos os conteúdos de mídia irão fluir por uma única caixa preta em nossa sala de 

estar (ou, no cenário dos celulares, através de caixas pretas que carregamos conosco para todo 

lugar)‖ (idem, p. 42). Para o autor, essa concepção está equivocado, pois ―reduz a 

transformação dos meios de comunicação a uma transformação tecnológica, e deixa de lado 

os níveis culturais que estamos considerando aqui‖ (Idem. p. 42). O autor afirma o seguinte: 
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A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. A 

convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, 

gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática 

opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento. 

Lembrem-se disto: a convergência refere-se a um processo, não a um ponto final. 

[...] Graças à proliferação de canais e à portabilidade das novas tecnologias de 

informática e telecomunicações, estamos entrando numa era em que haverá mídias 

em todos os lugares. (JENKINS, 2009, p. 43). 

 

Conforme o autor, alimentar a convergência tecnológica significa uma mudança nos 

padrões de propriedade dos meios de comunicação. A convergência dos meios de 

comunicação impacta o modo como consumimos esses meios. Desse modo, para Jenkins 

(2009, p. 44), a ―convergência envolve uma transformação tanto na forma de produzir quanto 

na forma de consumir os meios de comunicação‖. 

Ao tratar da lógica cultural da convergência dos meios de comunicação, Jenkins 

(2009) aponta duas tendências aparentemente contraditórias no cenário americano: 1) novas 

tecnologias reduziram os custos de produção e distribuição, expandiram o raio de ação dos 

canais de distribuição disponíveis e permitiram aos consumidores arquivar e comentar 

conteúdos, apropriar-se deles e colocá-los de volta em circulação de novas formas; 2) 

concentração de propriedade dos grandes meios de comunicação comerciais nas mãos de um 

pequeno número de conglomerados dominando todos os setores da indústria de 

entretenimento. 

A partir dessas duas tendências, conforme o autor, pode-se perceber a convergência 

―tanto como um processo corporativo, de cima para baixo, quanto um processo de 

consumidor, de baixo para cima‖. Assim, ―a convergência corporativa coexiste com a 

convergência alternativa‖ (p. 46). Para Jenkins (2009), a convergência exige que as empresas 

saibam o que significa consumir mídias. De acordo com o autor, os consumidores atuais são 

ativos, são migratórios nas redes ou meios de comunicação, são mais conectados socialmente, 

são barulhentos e públicos. 

Jenkins (2009) conclui retomando, então, a uma afirmação essencial: 

a convergência representa uma mudança no modo como encaramos nossas 

relações com as mídias. Estamos realizando essa mudança primeiro por 

meio de nossas relações com a cultura popular, mas as habilidades que 

adquirimos nessa brincadeira têm implicações no modo como aprendemos, 

trabalhamos, participamos do processo político e nos conectamos com 

pessoas de outras partes do mundo. (JENKINS, 2009, p. 51). 
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Em relação a todo esse processo participativo, Jenkins, Green e Ford (2014), 

defendem que a circulação e a criação de novos conteúdos na internet dependem da 

participação ativa de consumidores, usando para isso a expressão cultura participativa. A 

criação de um meme e sua circulação está relacionada à transformação cultural, que incentiva 

o consumidor a procurar informações e a fazer conexões navegando em conteúdos dispersos 

por diferentes plataformas de mídia. 

Para os autores, ―a cultura participativa, em outras palavras, tem uma história (na 

verdade, várias histórias) muito maior do que o tempo de vida de tecnologias específicas ou 

de plataformas comerciais‖ (p. 203).  Entretanto, foi com a popularização e globalização da 

internet que a cultura participativa ganhou forças e se tornou realidade.  

Shirky (2011) acredita que um dos pontos mais importantes da cultura participativa é 

a motivação. Para o autor, ―a motivação humana não é puramente cumulativa. Fazer algo 

porque se tem interesse transforma esse algo num tipo de atividade diferente de outra que se 

faz para receber uma recompensa externa‖ (SHIRKY, 2011, p. 68). 

Para Shirky (2011), há dois tipos diferentes de motivação: a intrínseca, cuja atividade 

é a própria recompensa; e a extrínseca, cuja recompensa por certa atividade está ligada a um 

pagamento. O pesquisador aponta que ―criar algo pessoal, mesmo de qualidade média, tem 

um tipo de apelo diferente do que consumir algo feito pelos outros, mesmo que seja 

excelente‖ (idem. p 73). Ou seja, o prazer de criar algo por conta própria se torna mais 

valioso de satisfatório do que comprar algo já feito, porém com uma qualidade superior.  

Jenkins, Green e Ford (2014, p. 54) compreendem que quando ―o material é 

propagado, ele é refeito: seja literalmente, ao ser submetido aos vários processos de re-

mixagem e sampleamento, seja figurativamente, por meio de sua inserção em conversas em 

andamento e através de diversas plataformas‖. 

Lemos (2005) entende que a remixagem teve início com o pós-modernismo e ganhou 

força com a globalização, atingindo seu auge com as mídias digitais (MANOVICH apud 

LEMOS, 2005, p. 1). A partir disso, o autor define remixagem como ―as possibilidades de 

apropriação, desvios e criação livre a partir de outros formatos, modalidades e tecnologias, 

potencializados pelas características das ferramentas digitais e pela dinâmica da sociedade 

atual‖ (LEMOS, 2005, p. 2). Para ele a remixagem é um conjunto de práticas sociais e 

comunicacionais que se combinam.     
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Para Lemos (2005), o princípio que rege a cibercultura é a remixagem. O autor define 

como um ―conjunto de práticas sociais e comunicacionais de combinações, colagens, cut-up 

de informação a partir das tecnologias digitais‖ (p. 1). 

Com o surgimento de tecnologias de informação e comunicação, se criam novos 

processos de comunicação, produção, de criação e de circulação  numa nova configuração 

cultural que Lemos intitula ―ciber-cultura-remix‖ (p. 1).  

De acordo com Lemos, a cibercultura se caracteriza por três leis fundadoras, são elas: 

a liberação do polo da emissão, a conexão em rede e a reconfiguração de formatos midiáticos 

e práticas sociais. Essas três leis direcionam os processos de remixagem. Ainda segundo 

Lemos (2005), esse tripé (emissão, conexão, reconfiguração) tem como consequência ―uma 

mudança social na vivência do espaço e do tempo‖ (p. 1).  

A liberação do polo de emissão, primeira lei da cibercultura, torna possível a 

emergência de vozes e discursos, anteriormente reprimidos pela informação de um para todos 

da mídia massiva. Aqui a máxima é ―tem de tudo na internet‖, ―pode tudo na internet‖ 

(LEMOS, 2005, p. 2). 

A segunda lei da cibercultura, chamada de princípio de conectividade generalizada, 

teve início com a transformação do PC (computador pessoal) - anos 70, início da informática- 

em CC (computador coletivo) - anos 80 de 90, com a popularização da internet, e no CC 

móvel - utilizado nos dias de hoje, a era da ubiquidade e da computação pervasiva. Para 

Lemos ―tudo comunica e tudo está em rede, pessoas, máquinas objetos, monumentos, 

cidades‖ (2005, p. 2).  

A terceira lei é a da reconfiguração. Sua máxima, segundo Lemos, é ―tudo muda, mas 

nem tanto‖. Ou seja, reconfigura as práticas, as mídias e os espaços sem que sejam 

substituídos seus antecedentes. ―Por reconfiguração compreendemos a ideia de remediação 

mas também a de modificação das estruturas sociais, das instituições e das práticas 

comunicacionais‖ (LEMOS, 2005, p. 3).   

As três leis sustentam a ideia da ―ciber-cultura-remix‖. A liberação da emissão, o 

princípio em rede e a reconfiguração são consequências do potencial das tecnologias digitais 

para recombinar e remixar. A novidade é, segundo Lemos, que tanto a recombinação quanto 

a remixagem adquirem aspectos planetários no começo do século XXI. (Idem, 2005, p. 3). 
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2. MEMES NA INTERNET  

 

Este capítulo apresenta levantamento dos estudos de memes, buscando definições, 

características e formatos. Para isso, a base teórica foram os textos de Shifman (2013) e 

Recuero (2007, 2011). Além destes autores, foi feito o estado da arte, buscando artigos em 

torno do tema e das ideias acima referidas no site do Museu dos Memes da Universidade 

Federal Fluminense. As traduções livres aqui apresentadas foram realizadas pela autora. 

 

2.1 Memes 

O termo meme foi cunhado por Richard Dawkins, em seu livro O Gene Egoísta, 

publicado em 1976. Para o autor, ―se a ideia for bem sucedida, pode-se dizer que ela se 

propaga, espalhando-se de cérebro em cérebro‖ (DAWKINS apud MORAES, 2011, p. 5). 

Saindo do campo da genética e voltando para a comunicação, para um meme sobreviver na 

internet precisa ser copiado e compartilhado de forma a garantir a sua sobrevivência. Isto é, 

sua capacidade de propagação na internet garante sua sobrevivência. Segundo Recuero:  

os memes são pedacinhos de informações, ideias, que são passadas adiante (e aqui 

está um dos pontos polêmicos da memética: somos meros hospedeiros dessas ideias, 

que "pulam" de cérebro a cérebro), recombinam-se e transformam-se tentando 

sobreviver. E o resultado é que a cultura evoluiu de acordo com a evolução dos 

memes. E aqui, dois pontos são importantes. O primeiro é que nem todo o meme se 

espalha por contágio viral e contamina uma expressiva quantidade de pessoas e o 

segundo é que e nem todo o meme consegue se propagar. (RECUERO, 2011, s.p.). 

 

Dawkins apud Recuero (2007) enumera como características essenciais do meme, 

enquanto replicador: a longevidade, a fecundidade e a fidelidade das cópias. A longevidade é 

a capacidade do meme de permanecer no tempo. A fecundidade é sua capacidade de gerar 

cópias. A fidelidade é a capacidade de produzir réplicas com maior semelhança ao meme 

original. 

Recuero (2007) propõe uma taxonomia dos memes encontrados em weblogs, a partir 

das características essenciais propostas por Dawkins (2001). Assim, quanto à fidelidade da 

cópia, os memes são classificados como: replicadores, aqueles que apresentam como 

característica básica a reduzida variação, com uma alta fidelidade à cópia original; 

metamórficos, compreende memes totalmente alterados e reinterpretados; miméticos, que 
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sofrem mutações e recombinações, mas sua estrutura permanece a mesma e são facilmente 

referenciáveis como imitações (p. 24). 

Quanto à longevidade, os memes são classificados como: persistentes, quando 

permanecem replicados por muito tempo; voláteis, quando têm curto período de vida e, após 

replicarem-se são rapidamente esquecidos, ou são modificados (tornando-se, assim, um novo 

meme) (p. 25).  

Em relação à fecundidade, Recuero considera que podem ser: epidêmicos, quando 

apresentam grande fecundidade e se espalham amplamente por várias redes de weblogs, 

como uma epidemia; fecundo, são aqueles que não se tornam epidêmicos, mas que espalham-

se por grupos menores, ou apenas por poucos weblogs. (p. 26). 

Recuero (2007) acrescenta um quarto aspecto, não presente na lista de Dawkins 

(2001), mas associado ao estudo das redes sociais, é o alcance do meme dentro da rede. Para 

ela, os memes podem ser: globais, que estão distantes entre si dentro de uma determinada 

rede social; locais, aqueles que ficam restritos a uma determinada vizinhança (p. 26-27). 

Limor Shifman, em seu capítulo, ―Memes in a Digital World: Reconciling with a 

Conceptual Troublemaker‖, de 2013, destaca a cultura digital para demonstrar esta 

abordagem por meio de uma análise dos memes que se espalham pela internet. Memes da 

internet são definidos, pela autora, ―como unidades da cultura popular que são circuladas, 

imitadas e transformadas pelos usuários da internet, criando uma experiência cultural 

compartilhada durante este processo‖
3
 (SHIFMAN, 2013, p. 367). Ela sugere que se olhem os 

memes da internet ―não como ideias distintas ou fórmulas que se propagam bem, mas como 

grupos de conteúdos que são criados com a consciência da existência de cada um e que 

compartilham características em comum‖
4
 (Idem, p.367). Retomando a ideia original de 

Dawkins – memes são unidades de imitação –, a autora aponta três características desses itens 

culturais que as pessoas podem imitar: conteúdo, forma e abordagem. 

Shifman (2013) define que a primeira característica está relacionada ―ao conteúdo de 

um texto específico, refere-se tanto às ideias, quanto às ideologias trazidas por ele‖
5
 (p. 367).  

                                                
3
 No original: Internet memes are defined here as units of popular culture that are circulated, imitated, and 

transformed by individual Internet users, creating a shared cultural experience in the process. (SHIFMAN, 2013) 
4
 No original: not as single ideas or formulas that propagated well, but as groups of content items that were 

created with awareness of each other and share common characteristics. Going back to Dawkins‘ original idea—

that memes are units of imitation—I find it useful to isolate three dimensions of cultural items that people can 

potentially imitate: content, form, and stance. (SHIFMAN, 2013, p. 367) 
5
 No original: to the content of a specific text, referencing to both the ideas and the ideologies conveyed by it.  

(SHIFMAN, 2013, p. 367) 



24 
 

A segunda característica está relacionada ―à forma: esta é a parte física da mensagem, 

percebida pelos nossos sentidos. Isso inclui características visuais e auditivas específicas de 

certos textos, e também a padrões complexos de gêneros textuais relacionados que se 

organizam‖
6
. A autora salienta que enquanto ideias e suas expressões estão sendo 

amplamente discutidas em relação ao conceito do meme, ―a terceira característica – ―relação 

comunicacional‖ - é apresentada pela primeira vez. ―Essa característica – que se refere à 

informação que os memes transmitem sobre sua própria comunicação – é rotulada aqui como 

a abordagem
7
 (p. 367).  

A autora explica que expandindo a definição de Englebertson‘s (2007 apud 

SHIFMAN, 2013), usa o termo abordagem para ―retratar em que posição os emissores se 

encontram em relação ao texto, aos códigos linguísticos, aos receptores, e aos outros 

interlocutores em potencial‖
8
. Assim como a forma e o conteúdo, a abordagem é 

potencialmente memética. Quando os textos são recriados. Os usuários podem decidir imitar 

certa situação que eles achem interessante ou usar um discurso totalmente diferente. 

Desde que usa o contexto de abordagem como uma ampla categoria, a autora 

esclarece seu ponto de vista, dividindo em três subcategorias, traçando conceitos do discurso 

e dos estudos das mídias: 

(1) estruturas participativas – que são qualificadas a participar e de que forma, 

definidas por Phillips (1972), (2) modalização – o tom e estilo da comunicação, 

como definido por Goffman (1974) e posteriormente definida por Blum-Kulla et al. 

(2004), e (3) funções comunicativas – como contextualizada por Roman Jakobson 

(1960)
9
 (SHIFMAN, 2013 p. 367). 

 

Phillips (1972 apud Shifman, 2013) estuda aquisição de linguagem a partir da 

socialização. Para ele o código de conhecimento está integrado ao saber sociocultural A 

modalização, conforme Goffman, é um das forma de transformação – a atividade que serve 

de modelo para a produção de cópias – na qual o caráter transforma é reconhecido e é aderido 

                                                
6
 No original: This is the physical incarnation of the message, perceived through our senses. It includes both 

visual/audible dimensions specific to certain texts, as well as more complex genre-related patterns organizing 

them. (SHIFMAN, 2013, p. 367)  
7
 No original: ―This dimension—which relates to the information memes convey about their own 

communication—is labeled here as stance‖. (p. 367). 
8
 No original: ―to depict the ways in which addressers position themselves in relation to the text, its linguistic 

codes, the addressees, and other potential speakers‖. (p. 367). 
9
 No original: ―(1) participation structures -- who is entitled to participate and how, as conceptualized by 

Phillips (1972), (2) keying -- the tone and style of communication, as defined by Goffman (1974) and further 

developed by Blum-Kulka et al. (2004), and (3) communicative functions, as conceptualized by Roman 

Jakobson (1960)‖.  (p. 367). 
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ao domínio próprio de realidade (GOFFMAN in NUNES, 1993). Jakobson (1960) identificou 

seis funções fundamentais da comunicação humana, brevemente apresentada a seguir, por 

Shifman (2013), como: 

(a) comunicação referencial, que é direcionada ao contexto, ou ao ‗externo‘.  (b) 

emotiva, que é voltada ao emissor e ao receptor e suas emoções. (c) conativa, 

direcionado ao receptor e os caminhos disponíveis das ações. (d) fática, que serve 

para estabilizar, prolongar, ou descontinuar uma comunicação. (e) metalinguagem, 

usada para estabelecer um consenso mútuo no código (por exemplo, uma 

definição); e (f) poética, que é focada na estética ou beleza artística na construção 

da mensagem
10

.  (JAKOBSON (1960) apud SHIFMAN, 2013, p. 367).  

 

O meme é um elemento cultural. O meme revela também muito sobre o contexto 

social da comunidade onde está veiculado. Desse modo, a mensagem transmitida pelo meme 

pode ter diferentes significados que variam de acordo com a cultura e a sociedade na qual 

está inserido.  

Além destes autores, foi elaborado o estado da arte, buscando artigos em torno do 

tema e das ideias acima referidas no site do Museu dos Memes. A partir disso, faremos uma 

breve apresentação dos trabalhos realizados pelos seguintes autores e seus temas: formatos de 

memes (Inocencio e Vale); propagação (Moraes); cultura participativa (Chagas, Leiros, 

Caparros); e humor (Halfeld e Matos). 

Chagas (2015) estuda a produção de memes autorais brasileiros em mídias sociais, 

procurando entender as relações entre os estudos de mídia e as reconfigurações do direito 

autoral e do direito à privacidade. Para isso, entrevista administradores de páginas de memes 

no Facebook, considerado o principal celeiro de memes do país. A partir da leitura deste 

artigo, compreende-se que os memes autorais ocupam posição intermediária entre conteúdos 

originais e obras derivadas no que diz respeito às dinâmicas de apropriação cultural. Chagas 

aponta duas vertentes interpretativas comuns ao tema da originalidade e da autenticidade dos 

conteúdos midiáticos. A que se refere à forma e a que refere ao conteúdo da mensagem. Em 

relação à forma, os memes geralmente se apropriam de outros conteúdos em referências 

intertextuais. Em relação ao conteúdo, as adições às obras originais são substanciais. O autor 

                                                
10

 No original: ―(a) Referential communication, which is oriented toward the context, or the ‗‗outside world‘‘; 

(b) emotive, oriented toward the addresser and his/her emotions; (c) conative, oriented toward the addressee and 

available paths of actions (e.g. imperatives); (d) phatic, which serves to establish, prolong, or discontinue 

communication;(e) metalingual, which is used to establish mutual agreement on the code (for example, a 

definition); and (f) poetic, focusing on the aesthetic or artistic beauty of the construction of the message itself‖. 

(p. 368) 

https://www.ces.uc.pt/publicacoes/rccs/artigos/37/Joao%20Arriscado%20Nunes%20-%20Erving%20Goffman,%20a%20Analise%20de%20Quadros%20e%20a%20Sociologia%20da%20Vida%20Quotidiana.pdf
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conclui que três pontos são fundamentais para se investigar a relação entre os estudos de 

mídia e a propriedade intelectual: copyright, right of publicity e fair use. 

Inocencio (2015) avalia o meme no formato GIF, na cultura participativa remix, para 

entender o intenso fluxo de produção colaborativa disseminada pelos usuários na rede. Para 

isso, utiliza a página do Tumblr ―Como Eu Me Sinto Quando‖ como objeto da investigação. 

Esse Tumblr traz os chamados GIFs de reação, representando situações cotidianas através de 

metáforas que se apropriam de fragmentos de produtos da cultura pop, como seriados, filmes, 

videoclipes, desenhos animados, etc. A identidade memética desse GIF se popularizou na 

última década e decorre de dois fatores: facilidade de criação e variedade de fontes 

disponíveis. Para a autora, o amadorismo e o deslocamento da preocupação quanto à 

perfeição estética são indicativos de como a cultura participativa contesta a indústria da 

cultura, mas também a realimenta. 

Leiros et al (2015) analisam o meme ―Você não sabe de nada, Jon Snow‖ e sua 

aplicação nas redes sociais através dos fãs da série Game of Thrones, entendendo que os fãs 

tornam a referência a uma produção audiovisual numa linguagem de nicho em determinadas 

comunidades. Os autores analisam duas páginas no facebook, Game of Thrones BR e Game 

of Thrones Brasil que são administradas por fãs, cinco postagens e todos os comentários em 

cada imagem. Consideram que para entender o significado do meme é preciso ter 

conhecimentos além da própria série; que traduzir e interpretar depende da cultura em que 

estão inseridos; que é preciso entender as referências dessa subcultura. Os autores concluem 

que os fãs determinam novas formas de comunicação dentro do nicho dos quais fazem parte, 

por meio de uma linguagem reconhecida e entendida dentro desse nicho. 

Moraes et al (2011) observam a maneira como um conteúdo se propaga na internet a 

partir do princípio de imitação proposto pelos memes. A partir da análise de conteúdo 

determinam a frequência da sua ocorrência em espaços virtuais e do estudo de caso 

examinam as características na web. Os autores analisam a origem e disseminação do meme 

brasileiro ―Tenso‖ e sua forma ascendente de propagação, partindo de um ponto de menor 

notoriedade na Web para então alcançar o registro em um site de maior relevância. Para eles, 

a característica essencial dos memes de Internet está associada aos meios em que são 

normalmente propagados: a capacidade colaborativa e orgânica herdada da Web 2.0. Assim, 

pode-se entender que um meme local, repetido, viralizado, torna-se epidemia quando a 

fronteira regional é vencida. 
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Dias et al (2015) estudam o fenômeno meme em sua aparição no contexto da Web 2.0 

e como são estudados por teóricos brasileiros. Para tal, fazem uma análise bibliométrica de 

artigos científicos escritos por autores brasileiros, disponíveis na plataforma Google 

Acadêmico. Os autores delimitam o período de 10 anos, de 2005 a 2015; a palavra-chave 

―meme‖ escrita na primeira página e encontram 23 artigos. Esses artigos publicados 

pertencem as áreas da comunicação e da biologia. Observam os autores que a única autora 

brasileira, dentre os mais citados tem como base os estudos de Dawkins e Blackmore. Ao 

encontrarem somente 23 artigos em 10 anos de publicação, concluem que há uma carência no 

estudo memético no Brasil. 

Vale et al (2013) observam os memes como gênero narrativo a partir do fenômeno 

―Harlem Shake‖ na plataforma de vídeos Youtube. Segundo as autoras, os videomemes 

apresentam uma linguagem marcada pela noção de performance. São filmes curtíssimos, 

paródicos ou mesmo desprovidos de qualquer sentido aparente que deflagram uma onda de 

remakes da performance neles encenada. Para as autoras uma metanarrativa do contágio, da 

reprodutibilidade técnica e das práticas de consumo não é capaz de dar conta das relações 

virais produzidas por determinados memes, uma vez que os processos inconscientes de 

identificação que mobilizam as adesões não podem ser sempre explicados. 

Caparroz (2013) pesquisa como a cultura promovida pelo mundo conectado pode ser 

aproveitada para estimular a interação, o engajamento e a construção coletiva de 

conhecimento que são vivenciadas nas redes sociais nos ambientes de educação. Para ela, os 

memes são capazes de resgatar assuntos que estão fora da pauta social. A autora exemplifica 

com a análise de memes das páginas ―Ah, a academia‖ e ―Artes Depressão‖ no Facebook. A 

autora conclui que os educadores precisam de novos modelos educacionais capazes de 

integrar não apenas os novos meios de comunicação digitais à educação, mas também de 

compreender a nova cultura promovida pelo mundo conectado. Assim, concluem que há 

importância de estimular a interação, o engajamento e a construção coletiva de conhecimento 

no âmbito escolar. 

Halfeld (2013) estuda a construção do humor em textos publicados na rede social 

Facebook com base nos pressupostos da Análise do Discurso. A autora procura demonstrar a 

variedade de recursos usados na construção de mensagens cômicas nesse espaço como 

reflexo da própria diversidade constitutiva das redes sociais. Compreende-se, a partir dessa 

leitura, que a produção de comicidade não obedece a uma fórmula fixa. A autora conclui que 

o Facebook se configura como espaço aberto para a produção do humor, favorecido pelas 
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facilidades de acesso do usuário e pela carência de restrições mais rígidas para postagem de 

conteúdos. Essa liberdade se reflete na multiplicidade de recursos utilizados para a produção 

do humor, unindo textos verbais e não verbais, como imagens e figuras. 

Matos et al (2013) avaliam as interfaces entre regionalismo, humor e colaboração no 

ciberespaço, por meio da análise da página do Facebook ―Suricate Seboso‖. Para isso, 

trabalham as ideias de globalização, identidade e regionalismo no ciberespaço. Procuram 

entender as reconfigurações pelas quais passa a linguagem humorística na Internet. 

Considera-se, a partir desse texto, que o humor se torna uma estratégia para atrair visibilidade 

no espaço eletrônico. No Facebook, as páginas de humor não costumam surgir sem pretensão 

alguma, o que é postado nelas não é uma escolha aleatória. As páginas humorísticas que 

apostam no regionalismo se utilizam do humor como forma de reflexão. No entanto, a 

apropriação dos regionalismos em termos globais também é um fato da cibercultura. 

A partir da popularização dos memes na internet surgiram os menes. De acordo com o 

Museu dos Memes, o termo existe ao menos desde o ano de 2012, quando surgiu na internet 

o Tumblr chamado ―Site dos Menes‖, que migrou para o Facebook e hoje possui um grupo e 

páginas famosas na rede social. Os menes são criados por usuários e são postados primeiro no 

grupo, que conta com mais de 200 mil membros, os posts com mais curtidas e aceitação do 

público vão para a página oficial que já conta com mais de 1 milhão e 200 mil curtidas.  

Com o sucesso da página e do grupo, muitas pessoas confundem meme com mene e 

alguns dizem que não existe diferença entre eles, mas, de acordo com um dos moderadores 

do ―Site‖, a diferença existe sim. De acordo com Tiago Schwartz, em entrevista para o jornal 

Folha de São Paulo, o mene é um ―conteúdo contido em si mesmo‖ e que, diferente dos 

memes, não tem preocupações em tornar-se viral. Ele ainda explica que o mene é ―um humor 

totalmente sem sentido, sem mensagem, nem objetivo‖. 

Jenkins, Green e Ford (2014) compreendem o humor não como uma simples questão 

de gosto, mas como um ―veículo através do qual as pessoas articulam e validam seus 

relacionamentos com aqueles com quem compartilham a piada‖. O humor ou aquilo que 

produz o riso se concretiza quando produzido e interpretado por um grupo. Ou seja, o humor 

está relacionado com a vida cotidiana, pois necessita ter significado social. Além da 

importância do contexto social, também o histórico é de grande importância, fazendo com 

que determinadas situações sejam cômicas em uma época e não em outras. 
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2.2 Origem dos memes 

 

Os formatos dos memes são diversos. Memes podem ser frases, vídeos, áudios, 

trechos de filmes ou séries, tirinhas, gifs, image macro (formato mais popular, imagem 

acompanhada de legenda). Ou seja, praticamente tudo têm potencial para virar um meme na 

internet. 

Os memes também podem ser produzidos em qualquer parte da internet e se 

propagam naturalmente por ela. Entretanto, é nos tópicos do 4chan 
11

- fórum de 

compartilhamento de imagens - onde mais se criam memes. O 4chan conta com mais de 13 

milhões de acessos mensais e é nele que circularam os primeiros memes - rage comics, 

LOLcats, Pedobear - que surgiram no ano de 2008. Para participar dos fóruns não é preciso 

fazer cadastro, isso facilita a criação e propagação de conteúdos. Por dia, são feitos em média 

1 milhão de posts no site. 

O 4chan foi o pioneiro,  responsável por propagar memes de fato virais como o 

FFFFU, Forever Alone, Troll, Poker Face e similares. Dividido em 49 canais temáticos, 

nomeados com letras entre barras, é no fórum /b/ - Random onde a maioria dos memes surge. 

Além do 4chan, existem outros sites que também são berço de produção de memes, tais 

quais: 9gag, Reddit,  Facebook, Twitter e Buzzfeed.   

Com a explosão e sucesso dos memes, foi criado o site Know Your Meme, uma 

espécie de Wikipedia dos memes. Fundado em 2008, o site documenta memes da internet e 

seus fenômenos virais. Considerada a fonte mais qualificada quando se trata de notícias e a 

origem dos memes, a pesquisa do site é feita por uma equipe profissional e pelos próprios 

usuários. Assim como a maioria das wikis na internet, o site funciona da seguinte forma: 

qualquer membro que tenha feito o cadastro pode enviar conteúdo para que seja pesquisado e 

estudado, assim, outros usuários poderão debater a respeito do tópico em questão. 

 

 

 

 

                                                
11

 4chan.org 
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3. MÍDIAS E REDES SOCIAIS 

 

Neste capítulo, realizou-se um estudo sobre mídias sociais, redes sociais e trolls, 

memes políticos, fake news e pós-verdade. Para isso, a base teórica para entender, definir e 

caracterizar mídia sociais e redes sociais foram os textos de Primo (2012), Recuero (2008, 

2009, 2013, 2014), Lemos (2005), Lemos e Lévy (2010). Além destes autores, para tratar de 

memes políticos, pós-verdade fake news, foi feita pesquisa em sites jornalísticos – The New 

York Times, El País – por  se tratar de temas recentes nos estudos sobre mídia. As traduções 

livres aqui apresentadas foram realizadas pela autora. 

 

3.1 Mídias Sociais 

 

O termo mídias sociais, segundo Primo (2012, p. 661), ―é utilizado de maneira trivial, 

como se fosse algo dado, de significado pré-contido e transparente, um entendimento 

consensual e inquestionável‖. Para ele, mesmo o termo sendo usado na imprensa e em 

periódicos científicos não há uma delimitação do conceito que possibilite argumentar e 

questionar sua validade. De acordo com Primo (2012, p. 662), ―os artigos usam o termo de 

forma vaga, sem o conceituar‖. 

Ao fazer uma retomada das principais tentativas de definir mídias sociais, Primo 

(2012, p. 662), acha difícil apontar com precisão quem cunhou o termo. Um grupo que se 

considera como criadores
12

 do termo estava ligado ao campo econômico, interessado em 

descrever como blogs, sites e perfis se desenvolveram independentes do mercado, mas 

dirigidos pelas mesmas dinâmicas de interações pessoais e de negócios. Atualmente, segundo 

Primo (2012, p. 663), algumas definições
13

 destacam as funcionalidades técnicas das mídias 

sociais como um conjunto de ferramentas cujas interfaces facilitam a interação no 

ciberespaço; isso é, essas ferramentas e serviços possibilitam a interação direta do usuário em 

ambientes mediados por computador desde a Web 2.0. 

                                                
12

 (Israel, 2010); (Miller, 2010). 
13

 Lampe et al (2011). 
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De acordo com Primo (2012), outras definições chamam a atenção para determinadas 

características das mídias sociais como: postar, blogar, taguear
14

. Telles apud Primo (2012, p. 

663) define as mídias sociais como sites que possibilitam ao usuário ―criação colaborativa de 

conteúdo, a interação social e o compartilhamento de informações em diversos formatos‖. 

Primo (2012, p. 663) também chama atenção para o termo mídia cidadã
15

, usado como 

sinônimo para mídias sociais. Nesse sentido, acrescenta que, através das mídias sociais, 

qualquer usuário pode fazer circular um relato pessoal ou um acontecimento antes da 

imprensa. 

Recuero (2008, sp) define mídia social como a ―ferramenta de comunicação que 

permite a emergência das redes sociais‖. Segundo a autora, as redes sociais emergiram 

porque essas ferramentas de comunicação subverteram a lógica da mídia de massa de um 

para todos (um->todos) para a lógica da participação de todos para todos (todos<->todos). 

Lemos (2008, p. 68) aponta a diferença entre a mídia de massa e as mídias digitais, afirmando 

que as mídias de massa são mídias de informação, e as novas mídias de função pós-massiva 

são mídias de comunicação, de diálogo, de conversação. A circulação de informação, 

segundo Lemos (2008, p. 68), ―não obedece mais à hierarquia da árvore (um->todos), e sim a 

multiplicidade do rizoma (todos<->todos)‖.  

Assim mídia social é social, segundo Recuero (2009, sp), ―porque permite a 

apropriação para a sociabilidade, a partir da construção do espaço social e da interação com 

outros atores. Ela é diferente porque permite essas ações de forma individual e numa escala 

enorme‖. A mídia social, para a autora, possui elementos característicos que a diferenciam 

das demais ferramentas de comunicação. Os elementos que caracterizam a mídia social, 

segundo Recuero (2009, sp), podem ser assim descritos: 

1) apropriação criativa: os usos criativos da mídia social são responsáveis pela 

―presença de novos grupos e sua construção como artefato cultural desses‖; 

2) conversação: a mídia social permite que os usuários ―possam engajar-se de forma 

coletiva, através da cooperação e mesmo, da competição‖; 

3) diversidade de fluxos de informações: a mídia social possibilita que ―esses fluxos 

podem ser, inclusive, opostos, e podem gerar mobilização social, bem como capital social e 

discussão‖; 

                                                
14

 Lim, Chung e Weaver (2012). 
15

 Lariscy et al. (2009). 
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4) emergência de redes sociais: a mídia social possibilita ―a emergência de redes 

sociais através de sua apropriação e conversação. A mídia social complexifica o espaço 

social, permitindo novas emergências de grupos que podem constituir-se como comunidades 

virtuais‖; 

5) emergência de capital social mediado: a mídia social possibilita que ―novas formas 

de capital social surjam e sejam apropriadas. [...] Esse capital social tem o diferencial de ser 

independente da interação direta‖. 

Assim, para Recuero (2009, sp), a mídia social é um tipo diferente de meio de 

comunicação ―que é também artefato cultural. Ela é um meio fundamentalmente social, que 

atua na informação como consequência disso‖. As mídias sociais possibilitam, então, os usos 

criativos, a conversação entre os interagentes, a diversidade de fluxos de informações, a 

emergência de redes sociais ou comunidades e a emergência de capital social mediado. Sendo 

assim, pode-se dizer que o Facebook, Twitter e Instagram são uma rede social; enquanto os 

blogs são exemplos de mídias sociais. 

 

3.2 Redes Sociais e Trolls 

As redes sociais na Internet, de acordo com Recuero (2009, 2014), representam um 

novo e complexo universo de fenômenos comunicativos, sociais e discursivos. As redes 

sociais não são uma novidade, mas ganharam uma nova dinâmica com sua ―reinscrição‖ no 

ciberespaço. Essa dinâmica se tornou ainda mais relevante com o surgimento das redes 

sociais. 

O conceito de rede social surgiu com estudos de sociólogos, psicólogos e outros que, 

no início do século XX, focaram nas estruturas sociais dos atores sociais. Assim o conceito 

de rede social, de acordo com Recuero (2009, 2014), não surgiu com os estudos do 

ciberespaço. Atualmente, os estudos das redes sociais no ciberespaço mostram que são 

diferentes das redes sociais no espaço off-line. 

Segundo Recuero (2009, 2014), no ciberespaço as conversações e as trocas sociais 

deixam rastro online e a representação do grupo social altera o grupo. Para a autora, os rastros 

são publicados, arquivados, recuperáveis e buscáveis. As redes sociais no ciberespaço são 

estáveis, complexas, maiores e com ampla pluralidade de relações. 
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Lemos e Lévy (2010, p. 101) usam a expressão ―comunidades e redes sociais online‖, 

para o que entendem como ―um dos maiores acontecimentos dos últimos anos, uma nova 

maneira de ‗fazer sociedade‘‖. Para eles, as redes sociais são o ―fundamento social do 

ciberespaço‖, um caminho para a ―futura ciberdemocracia‖ (Idem, p. 101). Lemos e Lévy 

(2010) definem a comunidade virtual ou redes sociais online como ―simplesmente um grupo 

de pessoas que estão em relação por intermédio do ciberespaço‖ (ibidem. p. 101). As 

comunidades são constituídas pela relação entre seus usuários com alto grau de intimidade 

pessoal, coerção social e continuidade no tempo. Para os autores, a comunidade virtual se 

mantém devido a dois fatores: a estrutura técnica de redes de computadores e a intenção de 

seus membros no tempo. 

As interações entre os usuários das redes sociais são publicadas pelos sites de rede 

social. Isto é um ―suporte, que é apropriado de diferentes formas pelos grupos sociais e cujos 

efeitos são construídos pelo complexo universo de negociação de normas e formas de 

interação‖, de acordo com Recuero (2014, p. 62). A autora salienta que ―graças aos sites de 

rede social, os atores passam a registrar seus passos, suas conversas, suas interações e redes‖. 

Lemos e Lévy (2010, p. 103) acrescentam que ―não basta apenas colocar a disposição uma 

série de ferramentas, é necessário que haja interesses compartilhados, intimidade, perenidade 

nas relações. Isso diferencia uma comunidade mediada por computadores de uma simples 

agregação eletrônica‖. A motivação para manter a rede deve ser suficiente para lidar com a 

ausência de contato corporal e a distância geográfica. 

Em relação à distância entre os usuários, Recuero (2009, p. 62) aponta que o 

Facebook, como site de redes sociais, ―modificou os processos sociais das pessoas, 

permitindo que atores que não tinham mais contato devido à distância pudessem investir 

ainda nesses laços sociais‖. Lemos e Lévy (2010, p. 104) compreendem que, atualmente, ―as 

relações de proximidade se dão preferencialmente em agregadores de ferramentas sociais, os 

softwares sociais, como o Facebook, o Instagram, o Twitter‖. 

Para Lemos e Lévy (2010, p. 103), existem duas formas de agregadores de 

ferramentas sociais ou agregação eletrônica: comunitárias e não comunitárias: 

As primeiras são aquelas onde existe, por parte de seus membros, o sentimento 

expresso de uma afinidade subjetiva delimitada por um território simbólico, cujo 

compartilhamento de emoções de troca de experiências pessoais são fundamentais 

para a coesão do grupo. O segundo refere-se a agregações eletrônicas onde os 

participantes não se sentem envolvidos de forma coesa e perene, sendo apenas um 

local de encontro de compartilhamento de informações de experiências de caráter 

efêmero desterritorializado. (LEMOS; LEVY, 2010, p. 103). 
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Os autores acrescentam que a tendência é que as comunidades sociais tornem-se 

comunidades em redes sociais online. Pode-se dizer também que as proximidades são 

semânticas e não mais geográficas ou institucionais. Para Lemos e Lévy (2010, p. 105), ―no 

ciberespaço, as proximidades não desaparecem, elas são redefinidas como uma classe 

importante de proximidades semânticas, como a língua, a orientação política, sexual, etc‖. 

No entanto, as tecnologias digitais, e as novas formas de conexão sem fio – 3G, 4G, 

4,5G, wi-fi e bluetooth – constituem-se como o principal desenvolvimento da cibercultura: ―a 

mobilidade e o controle informacional locativo‖ (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 105). Os autores 

afirmam: ―temos, pela primeira vez, a potência da mobilidade física acoplada à mobilidade 

informacional, isto é, a possibilidade de consumir, produzir, de distribuir informação em 

deslocamento pelo espaço urbano‖. Lemos (2005, pág. 4) define mobilidade como ―o 

movimento do corpo entre espaços, entre localidades, entre espaços privados e públicos‖. 

Parece que novas práticas do espaço e novos usos do espaço urbano constituem os lugares 

centrais da era da conexão. O usuário não vai mais ao ponto da rede. A rede é ubíqua, 

envolvendo o usuário em um ambiente de acesso. Lemos (2005) entende que: 

a fase atual da computação ubíqua, dos objetos sencientes, dos computadores pervasivos e do 

acesso sem fio mostra a emergência da era da conexão e da relação cada vez mais intrínseca 

entre os espaços físicos da cidade e o espaço virtual das redes telemáticas. (LEMOS, 2005, p. 

15) 

 

O anonimato, a ocultação da identidade em suas mais diversas formas faz parte dos 

estudos sobre as redes sociais. Segundo Lemos (2008, p. 107) existe um ―desejo de escapar 

parcialmente e momentaneamente aos constrangimentos simbólicos da modernidade e seus 

funcionalismos totalitários‖. Para ele, o sujeito moderno torna-se um espectro, porque na 

cibercultura ―os corpos desaparecem dando lugar a espectros que circulam como 

informações‖ (p. 172). Nas redes sociais, o anonimato se dá quando seus participantes ficam, 

eventualmente, parcialmente e provisoriamente sem nome, sem identidade definida. 

As identificações sucessivas, a utilização de diferentes identidades virtuais permite 

que muitos usuários experimentem novas formas de expressão. No entanto, também há 

preocupação com os riscos resultantes da dificuldade de responsabilização de agentes 

anônimos. Lemos (2008, p. 108) acrescenta ainda que o uso da representação virtual como a 

transformação do sujeito individualista moderno em um ―indivíduo espectral‖, que escapa aos 

constrangimentos da identidade através do anonimato, fugindo assim a ―funcionalidade 
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racional e à homogeneidade de comportamentos‖, o que garante a sensação da subversão pelo 

anonimato. 

Nessa perspectiva, por um lado, a preocupação e o cuidado com o nome, com a 

identidade dificultam os internautas de se expressem livremente. Por outro lado, a identidade 

e a reputação hierarquizam as manifestações de cada membro da rede social. Para Recuero 

(2013, s p), ―sites de rede social também permitem aos atores criar e manter uma ‗identidade‘ 

que pode ser legitimada pelos demais, gerando ainda outros valores, tais como reputação e 

autoridade‖. Assim, abrindo mão da identidade individual, o internauta pode expressar-se 

livremente, sem as amarras criadas pela necessidade de manter uma reputação. 

Entretanto, segundo Recuero, ao participar das conversações em rede, cada internauta 

espera a participação e a aceitação dos demais daquilo que enuncia e compartilha. Para ela,  

Essa expectativa é frustrada quando acontece uma interação fora do frame 

pretendido, ou seja, quando acontece uma quebra da polidez (das normas da 

conversação), com um ato de ameaça a face (que no caso dos sites de rede social 

pode ser apontado principalmente através do trolling e da violência). (RECUERO, 

2013, s p). 

 

Em sites de rede social, esses atos de ameaça são realizados por usuários anônimos, 

através do trolling. Para Recuero (2013, s p), ―embora possamos argumentar que o objetivo 

principal do ―trolling‖ ou ―trolagem‖ como é referenciado comumente na rede seja a troça, 

consideramos o troll como aquele que busca a desestabilização‖. Em sites de rede social, 

entretanto, o trolling está associado ao humor. O troll busca, por meio da visibilidade e da 

reputação do bom humor, a desestabilização do outro. Embora, nem sempre o troll seja 

consciente de que sua ação está legitimando a desconstrução e a perturbação do outro. 

Segundo Recuero, é o caso, por exemplo: 

de práticas consistentes no Facebook, tais como a propagação memes que 

ridicularizam ou comprometem classes de indivíduos ou indivíduos em particular 

(por exemplo, um determinado candidato durante as eleições que é ridicularizado 

em cima de uma discussão a respeito de sua orientação sexual; ou uma imagem 

onde as chamadas "periguetes" são ridicularizadas por suas roupas). Tais discursos, 

embora humorísticos, reproduzem preconceitos sexuais e de gênero, ou seja, são 

intrinsecamente violentos e capazes de ameaçar a face de suas vítimas. Muitos dos 

usuários que compartilham, comentam ou curtem tais mensagens nem sempre estão 

conscientes de sua ação de "trolling", mas indiretamente estão conscientes do 

humor e da busca pela visibilidade enquanto capital social. Entretanto, a 

consequência última dessas ações é a popularização desses discursos agressivos e o 

silenciamento ou o flaming por parte dos ofendidos. (RECUERO, 2013, s p). 
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Mas se nessas comunidades virtuais os trolls são problema que precisa ser 

sistematicamente combatido (RECUERO, 2009, p. 89-90), nos fóruns eles encontram um 

ponto de encontro. Uma característica dos chans
16

 é a possibilidade de postar de forma 

anônima, considerada a sua principal vantagem. Embora, segundo Fontanella (2010, p. 3), 

sejam disponibilizados campos para que os usuários forneçam nome e email ao postar, a 

grande maioria dos usuários deixa esses espaços em branco, o que faz com que eles sejam 

identificados automaticamente pela palavra ―anonymous – de onde surge o costume dos 

channers de chamarem a si mesmos de anons‖. 

Alguns chans impõem o anonimato, impedido a identificação do usuário na própria 

configuração do software. De acordo com Fontanella (2010, p. 3), ―existe a possibilidade do 

uso de um recurso conhecido como tripcode que permite atribuir identidade temporária ao 

usuário que realiza a postagem, ainda assim evitando a manutenção de identidades virtuais 

persistentes‖. Nessa perspectiva, a trollagem movimenta os chans, a ponto de o troll ser um 

de seus símbolos mais importantes, representando na trollface: o desenho de um rosto 

sorrindo ironicamente que identifica a presença de um troll. 

 

Figura 1 – Trollface (Fonte: http://www.museudememes.com.br/sermons/troll/) 

 

A cultura Troll, fez do 4chan um dos principais lugares para se reunir e planejar as 

trollagens. De acordo com o Museu de Memes, o termo troll é usado na internet para 

descrever qualquer comportamento de um usuário que pretende causar raiva ou frustração em 

outro. 

 

                                                
16

 Forum de compartilhamento de imagens, com posts, em sua maioria, anônimos. 

http://www.museudememes.com.br/sermons/troll/
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3.3 Memes Políticos, Pós-verdade e Fake News 

Bowles (2018, sp) em seu artigo escreve que os memes políticos se tornaram 

populares desde que diminuiu a distância entre a Casa Branca e o 4chan
17

. Para a autora ―o 

meme político é um texto sobre imagem, às vezes um vídeo curto ou uma arte digitalizada 

que se espalha e é ilimitada e, frequentemente, ―gutural‖, uma simples mensagem 

humorística‖
18

. Segundo a autora, na política americana os memes emergiram na campanha 

presidencial de Trump através de grupos – conservador como Look Ahead America como o 

liberal Center For Story-Based Strategy – criadores e financiadores de memes políticos. 

Para Braynard
19

 apud Bowles (2018), o meme é ―quase uma nova forma de 

comunicação – a imagem, a emoção e a criação. [...] Eu não quero chamar isto de literatura, 

mas é arte‖
20

. Os memes políticos foram criados por conhecedores dos caminhos em site 

como o 4chan
21

. De acordo com Braynard apud Bowles, os ―Memes são saídas naturais para 

aqueles eleitores entrarem na política, pois é a forma de comunicação de agora, e os 

financiadores políticos notaram seu potencial no ano passado‖. A mudança para o discurso 

dos memes não é de agora, mas existe uma demanda por conteúdos miméticos nas eleições 

internacionais, onde o ―movimento político anti pós-modernismo cresce‖
22

. Como é o caso do 

Brasil nas eleições de 2018.  

Segundo Bowles (2018, sp) ―tanto organizadores de direita e quanto de esquerda 

disseram que a esquerda está se adaptando mais lentamente aos memes políticos‖. De acordo 

com a autora, ―Trump foi crucial para a propagação de memes políticos, através de retweets 

de seus fãs. Para estes, o retweet mostra que Trump está prestando atenção, e que eles (os fãs) 

precisam continuar produzindo memes‖
23

. Jake Travone publicou o meme ―gorgolejante‖ no 

                                                
17

 No original: ―Political memes have gone mainstream as the distance between the White House and 

subcultures like 4Chan has closed‖. 
18

 No original: ―The political meme — text over an image, sometimes short videos or digital clip art meant to 

spread and be imitated — is often a guttural, simple message couched in humor‖ 
19

 ex-diretor de dados para a campanha de Trump, atualmente o diretor executivo da Look Ahead. 
20

 No original: ―It‘s almost like a new means of communication — the image and emotion and creation,‖ […]―I 

don‘t want to call it literature, but it has an art. 
21

 No original: ―with a bunch of folks who maybe were not initially political but have tech-related savviness and 

had their hide-outs online in forums like 4Chan.‖ 
22

 No original: till, the shift toward a meme-based political discourse is in its early days, said Mr. Braynard. 

Already, he said, there was demand for meme content in international elections, like those in France and 

Austria, where ―anti-postmodernist political movements‖ 
23

 No original: ―President Trump has been crucial in the spreading of political memes, often through retweets of 

his fans. For his supporters, a retweet shows he‘s listening — and that they need to keep meme-ing‖ 
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Facebook para seus 15 mil seguidores, Trump compartilhou o meme para seus mais de 40 

milhões de seguidores. 

Segundo Bowles (2018, sp), Travone acredita que: ―Quando se trata de memes eu 

penso que (Trump) é um tipo de cara comum que vê um meme engraçado, ri alto e retweeta 

isso‖, [...] ―uma imagem pode conter mil palavras‖
24

. A seguir o meme de Travone na Figura 

2 

 

Figura 2. Fonte: Jerry Travone@JerryTravone
25

 

Segundo Bowles (2018, sp), para Doyle Canning, que escreveu um livro sobre usar 

memes em movimentos, as pessoas perceberam que memes estão substituindo o debate 

político aos poucos: ―Pessoas em 2016 recusaram a levar a sério o impacto dos memes e se 

apegaram às narrativas que o discurso político-racional iria triunfar‖. [...] ―E isso não 

aconteceu‖. Agora a política é ―uma batalha de memes‖
26

. O contexto político global, com a 

invasão de memes como forma de informação, abriu margem para a elaboração de fake News 

e para a ascenção da chamada ―pós verdade‖. 

A pós-verdade, palavra do ano de 2016 para o dicionário Oxford se refera a 

―circunstância nas quais os fatos objetivos são menos influentes na opinião pública do que as 

emoções e as crenças pessoais‖. De acordo com o jornalista Jaime Rubio Hancock, do El 

                                                
24

 No original: ―When it comes to memes I think he‘s the type of normal guy that sees a funny meme and laughs 

out loud and retweets it,‖ Mr. Travone said about Mr. Trump. ―A picture can contain a thousand words.‖ 
25

 Disponível em: <https://twitter.com/JerryTravone>; Acesso em: 11/11/2018.  
26

 No original: ―Doyle Canning, who wrote a book on using memes for political movements and co-founded the 

Center for Story-Based Strategy, said people have now realized memes are replacing nuanced political debate. 

―People in 2016 declined to take seriously the impact of the memes and clung to this narrative that rational 

policy discourse would triumph,‖ said Ms. Canning, 37. ―And it didn‘t.‖ Now politics, she said, is just ―a battle 

of the memes.‖ 

https://twitter.com/JerryTravone
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País, a sua utilização cresceu no ―contexto do referendo britânico sobre a União Europeia e 

nas eleições presidenciais dos Estados Unidos‖, a pós verdade tornou-se algo comum nas 

análises políticas ao redor do globo.  

Hancock (2016), em seu artigo escreve que, segundo Oxford, o termo pós-verdade 

―foi utilizado pela primeira vez em um artigo de Steve Tsich, publicado em 1992 na revista 

The Nation, no qual ele falava sobre a primeira Guerra do Golfo‖. Tsich se queixava no texto 

que ―nós, como povo livre, decidimos livremente que queremos viver em uma espécie de 

mundo da pós-verdade‖, isto é, é preferível viver em uma sociedade cuja verdade não é 

importante. 

Pouco antes das eleições nos Estados Unidos em 2016, o jornal americano The 

Independent publicou um artigo onde afirma que a sociedade passaria a viver em um mundo 

da pós-verdade depois do resultado para presidência dos EUA, alegando que ―a verdade 

desvalorizou-se tanto que passou de ideal ao debate político a uma moeda sem valor‖. Além 

do artigo publicado no jornal The Independent, Hancock (2016) cita também o artigo no 

jornal The Economist intitulado ―A Arte da Mentira‖, no qual refere ao presidente Donald 

Trump como ―o principal expoente da política da pós-verdade, que se baseia em frases que 

‗passam a sensação de serem verdadeiras‘, mas que não têm nenhuma base real‖. 

Somando-se aos jornais americanos, Hancock (2016) traz também o artigo publicado 

no El País, Espanha, de título ―A era da Política Pós-Verdadeira‖ no qual a jornalista Soledad 

Gallego-Díaz recorda que ―uma coisa é exagerar e ocultar, outra é mentir descarda e 

continuamente sobre os fatos‖ e alerta que a pós-verdade não é exclusiva para um ou outro 

político. Como é o caso do Brasil nas eleições de 2018. 

Segundo Hancock (2016), a discussão política não considera importante a realidade, 

mas sim as ideias ao buscar bons argumentos que as defendam melhor. ―Tanto faz que eles 

tenham sido negados anteriormente: uma vez que se diz alguma coisa, mantém-se até o fim. 

Vale lembrar que não estamos falando de opiniões ou interpretações, mas discursos que se 

apresentam como relatos de fatos‖. 

De acordo com Bucci (2018), a frase ―A Arte da Mentira: A Política da Pós-Verdade 

na Era das Redes Sociais‖ na capa do The Economist, em 2016, ―proclamou o ocaso da 

verdade  factual‖. De acordo com Bucci (2018), para a revista The Economist: 

As democracias mais estáveis do planeta estariam ingressando numa era em que os 

relatos sobre os acontecimentos perderam referência na verdade factual (ou 

―verdade de facto‖, ou, ainda, a verdade que se extrai da verificação honesta e do 
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relato fidedigno dos fatos e dos acontecimentos). (THE ECONOMIST Apud 

BUCCI, 2018). 

A expressão pós-verdade foi usado pela primeira vez pelo dramaturgo Steve Tesich, 

em 1992 no jornal americano The Nation, e a expressão ―política da pós-verdade‖, pelo 

blogueiro, David Roberts, em 2010. O mesmo dicionário definiu ―pós-verdade‖ como ―um 

adjetivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos 

influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais‖. Para o 

dicionário hoje é muito mais fácil manipular dados conforme sua vontade. 

Para Bucci (2018), parte  da  responsabilidade  pela  desvalorização  da  verdade  

factual  cabe  às  redes  sociais  e  à  Internet,  que abriga  as forças  produtoras  das  notícias  

fraudulentas. De acordo com o autor, o problema está nas relações que sob a malha 

tecnológica, promovem a tecnociência e o capital como substitutos da própria política.  O 

Facebook e o Twitter aceleraram e fortaleceram a pós-verdade. 

Isso se dá por pelo menos dois motivos, segundo Bucci (2018): O primeiro tem a ver 

com um incremento de velocidade, de alcance, de eficácia e de escala. O segundo motivo é 

econômico: elas dão lucro.  Dentro do ambiente virtual, a mentira compensa. 

Para o autor as redes sociais, banalizaram o sentido de palavras como ―notícia‖, 

―informação‖ e ―verdade‖. Para Bucci (2018), é como ―Uma sucuri de silício – uma das 

múltiplas e simultâneas encarnações do capital – tritura e engole a sociedade civil 

globalizada. [...] A sucuri de silício não liga para a verdade factual, que virou uma espécie de 

fóssil pré-histórico‖. 
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4. URSAL 

Neste capítulo, apresentamos a URSAL como objeto de análise deste trabalho. Foi 

feita uma pesquisa sobre a origem da sigla U.R.S.A.L, para isto, do mesmo modo como no 

terceiro capítulo, realizada em sites jornalísticos – Diário do Centro do Mundo, Revista 

Fórum – no Youtube e no Twitter, por se tratar de tema recente nos estudos sobre mídia. Para 

mostrar o quão rico é o conteúdo URSAL, apresenta-se abaixo o seu hino oficial
27

: 

União poderosa das livres repúblicas 

A américa se uniu para sempre ficar 

Quebrando as fronteiras, fazendo socorro 

Unida e grande é a nossa nação 

 

Glória a nossa pátria, então! 

E a nossa libertação! 

Sólida base dos povos irmãos 

O partido latino é a grande força popular 

Que vai a nós ao Comunismo guiar 

 

Na angústia surgiu o sol da liberdade 

Caminho que o Grande Foro traçou 

E a luta de classe que move o povo 

Criando a nova Lei Mundial 

 

Glória a nossa pátria, então! 

E a nossa libertação! 

Sólida base dos povos irmãos 

O partido latino é a grande força popular 

Que vai a nós ao Comunismo guiar 

 

Vencendo o Grande Ideal Comunista 

Vemos o futuro da nossa nação 

E a bandeira rubra da União das Américas 

Permaneceremos para sempre fiéis 

 

Glória a nossa pátria, então! 

E a nossa libertação! 

Sólida base dos povos irmãos 

O partido latino é a grande força popular 

Que vai a nós ao Comunismo guiar
28

 

 

                                                
27

 Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=DO7MiKTViSI. Acesso em 7/11/2018. 
28

 Paródia do hino nacional soviético 

https://www.youtube.com/watch?v=DO7MiKTViSI
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4.1 URSAL - objeto de análise 

A sigla URSAL liderou os Trending Topics
29

 mundiais do Twitter nas 24 horas 

seguintes após o primeiro debate entre candidatos da eleição presidencial brasileira de 2018, 

veiculado pela TV Bandeirantes em 9 de agosto. URSAL, sigla para ―União das Repúblicas 

Socialistas da América Latina‖, foi usada pelo candidato Benevenuto Daciolo Fonseca dos 

Santos, mais conhecido como Cabo Daciolo, filiado ao Partido Patriota quando interrogou 

Ciro Ferreira Gomes, filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT). 

Na imprensa brasileira, o termo URSAL apareceu pela primeira vez em 8 de 

dezembro de 2001 no artigo ―Os Companheiros‖
30

, da socióloga e professora da 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maria Lúcia Victor Barbosa. O artigo foi 

publicado na Folha de Londrina e no site oficial
31

 de Olavo de Carvalho. No artigo, a 

socióloga criticava a negativa de líderes da esquerda latino-americana em participar da Área 

de Livre Comércio das Américas (ALCA), proposta por Bill Clinton, sob o argumento de que 

a mesma significaria ―um projeto de anexação que os Estados Unidos querem impor. Será o 

fim da integração latino-americana‖, segundo o então candidato à presidencia Luiz Inácio 

Lula da Silva. Para a socióloga: ―Mas qual seria, me pergunto, essa tal integração no modelo 

Castro-Chávez-Lula? Quem sabe, a criação da União das Republiquetas Socialistas da 

América Latina (URSAL)?‖. (BARBOSA, 2001, sp). 

Em 1º de maio de 2004, Olavo de Carvalho voltaria ao tema, em seu artigo ―Os 

inventores do mundo futuro‖, com a seguinte tese: 

Para mim já se tornou evidente, por exemplo, que o sucesso no 

plano do Foro de São Paulo, a implantação da URSAL, União das 

Repúblicas Socialistas da América Latina, não somente não se 

opõe em nada aos objetivos do globalismo, mas contribui 

decisivamente para eles, fomentando uma integração regional que 

provocaria orgasmos em Hans Morgenthau e que, a longo prazo, só 

tornaria a América Latina ainda mais dependente dos bancos 

internacionais
32

. (CARVALHO, 2004, sp). 

 

                                                
29

 ―Trending Topics constituem-se em uma lista de 10 termos e palavras que estão sendo ―mais comentados‖ no Twitter 

durante um determinado período‖. (RECUERO, 2014, pág. 61). 
30

 O artigo de Maria Lúcia Victor Barbosa, publicado na seção ―Opinião‖, na Folha de Londrina – o jornal do Paraná, está 

disponível em: https://www.folhadelondrina.com.br/opiniao/os-companheiros-372991.html. Acesso em 29/09/2018. 
31

 O artigo no site oficial de Olavo de Carvalho está disponível em: http://www.olavodecarvalho.org/os-companheiros/. 

Acesso em 29/09/2018. 
32

 O artigo de Olavo de Carvalho, publicado em sua coluna no Diário do Comércio em 2006 e em seu site, está disponível 

em: http://www.olavodecarvalho.org/os-inventores-do-mundo-futuro/. Acesso em 29/09/2018. 

https://www.folhadelondrina.com.br/opiniao/os-companheiros-372991.html
https://www.folhadelondrina.com.br/opiniao/os-companheiros-372991.html
http://www.olavodecarvalho.org/os-companheiros/
http://www.olavodecarvalho.org/os-companheiros/
http://www.olavodecarvalho.org/os-inventores-do-mundo-futuro/
http://www.olavodecarvalho.org/os-inventores-do-mundo-futuro/
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Em vídeo de 2018, publicado no Youtube depois do debate presidencial, Olavo de 

Carvalho diz haver denunciado 12 anos antes os planos da URSAL e reafirma que se tratava 

de um órgão do Foro de São Paulo
33

. No entanto, originalmente, URSAL seria o acrônimo de 

União das Republiquetas Socialistas da América Latina e denotava sarcasmo, evidenciado 

pelo termo ―Republiquetas‖. Mais tarde o termo foi levado a sério por Olavo de Carvalho, ao 

acrescentar que este seria um plano elaborado pelo Foro de São Paulo, usando então o termo 

―República‖ na sigla. 

Em tom de denúncia, o acrônimo foi retomado em 2018, pelo deputado federal e 

candidato à presidência, Cabo Daciolo, em referência à conspiração em curso para acabar 

com as soberanias nacionais no continente. Segundo o presidenciável, a URSAL seria uma 

federação de países da América Latina e do Caribe com características de um grande bloco de 

repúblicas socialistas
34

. A seguir as questões de Cabo Daciolo e as respostas de Ciro Gomes 

retiradas do vídeo disponibilizado no Youtube
35

: 

- O senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O que pode falar sobre o 

Plano URSAL? Tem algo a dizer para a nação brasileira? 

- Meu estimado cabo, tive muito prazer de conhecê-lo hoje e pelo visto o amigo 

não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Foro de São 

Paulo e acho que está respondido. 

- Sabe sim, sabe sim. Nós estamos falando de um plano que se chama ―nova 

ordem mundial‖, união de toda a América do Sul, conexão de toda a América 

do Sul, tirando todas as fronteiras fazendo uma única nação ―Pátria Grande‖. 

Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que 

estamos falando. [...] 

- Democracia é uma delícia, uma beleza, dei por ela a vida inteira, e continuarei 

dando, mas ela tem custos. (CABO DACIOLO QUESTIONA, 2018, online). 

 

Segundo Kiko Nogueira, jornalista do Diário do Centro do Mundo (DCM), em seu 

artigo ―Professora da UEL e socióloga conservadora cunhou o termo URSAL em 2001 como 

chacota‖, publicado em 11 de agosto de 2018, a denúncia do Cabo Daciolo ―Virou uma piada 

nacional‖. Para Charles Nisz, jornalista e redator da Revista Fórum, em seu artigo ―Ursal: o 

que é e por que virou meme?‖, publicado em 19 de agosto de 2018, ―sem querer, Daciolo 

                                                
33

 Vídeo de Olavo de Carvalho disponível em: <https://www.youtube.com/user/olavodeca>. Acesso em 29/09/2018. 
34

 Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/URSAL>. Acesso em 29/09/2018. 
35

 Vídeo do debate da BAND, Cabo Daciolo e Ciro Gome, disponível em: https://youtu.be/7ANqSdWvTlo. Acesso em 

29/09/2018. 

https://www.youtube.com/user/olavodeca
https://www.youtube.com/user/olavodeca
https://pt.wikipedia.org/wiki/URSAL
https://pt.wikipedia.org/wiki/URSAL
https://youtu.be/7ANqSdWvTlo
https://youtu.be/7ANqSdWvTlo
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criou um poderoso meme, que viralizou por uma semana nos trending topics do Twitter e se 

espalhou por todas as redes sociais‖. 

Mas porque uma teoria de 17 anos atrás virou um meme tão explosivo? Pergunta 

Charles Nisz a Fábio Malini, professor de jornalismo da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES) e coordenador do Laboratório de Imagem e Cibercultura da mesma instituição 

que explica algumas das razões para esse fenômeno que mistura política, conteúdo digital e 

comunicação. A seguir a resposta do professor: 

No caso da Ursal, há uma relação entre a primeira tela (TV) e a 

segunda tela (notebooks e telefones), além do absurdo da situação. A 

TV potencializa demais a Internet, atraindo muita gente do humor e do 

entretenimento. Essa mistura entre humor, entretenimento, e conteúdo 

político, cria um conteúdo com enorme potencial viralizante. (MALINI 

apud NISZ, 2018). 

 

Segundo o especialista da UFES, os perfis que mais souberam capitalizar o tema 

foram perfis progressistas, que criaram humor e ironia em cima da fala do candidato Cabo 

Daciolo. Um Tweet
36

 de Malini, em 19 de agosto, afirma que ―a tevê publica; a internet 

remixa, repercute e amplia a conversa (que vai chegar lá no boteco), num lopping de 

convergência no Youtube, Whatsapp, Instagram, Twitter, Facebook, Blogs etc e RUAS‖. 

Malini na entrevista ao jornalista da Revista Fórum observa que ―os políticos usarão 

esses memes e conteúdos para criar empatia para aproximar os eleitores. Essa apropriação 

gera a criação de uma ficção para sua militância e para quem acompanha a política em função 

do humor‖. Assim, o político que usar esse humor de modo mais viral na rede, interage 

melhor com seus eleitores. Entretanto, Malini salienta que isso só atinge quem acompanha a 

política em função do humor e o do entretenimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36

 Disponível em: https://twitter.com/fabiomalini. Acesso em 29/09/2018. 

https://twitter.com/fabiomalini
https://twitter.com/fabiomalini
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5. METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta o método de pesquisa adotado, os procedimentos de seleção e 

análise dos memes e a análise propriamente dita. Desse modo, em primeiro lugar, serão 

retomadas as questões de pesquisa. Em seguida, apresenta-se o método de pesquisa utilizada - 

estudo de caso –, com base em Gil (2008) e Yin (2001). Em terceiro lugar as categorias de 

análise de Limor Shifman (2013) que serviu de base para análise dos memes, aos quais 

acrescentam-se a propagabilidade e a remixagem, com base em Jenkins, Green e Ford (2014). 

Por fim, apresentam-se a análise dos memes selecionados para o presente estudo. 

 

5.1. Estudo de caso memes da URSAL 

 

Este TFG tem como objetivo principal analisar a propagação dos memes da 

U.R.S.A.L. a partir do Twitter. Para isso, foi proposta uma questão que motivou este estudo: 

―Como os usuários propagam os memes da U.R.S.A.L. no Twitter‖. Para responder a esta 

questão, outros objetivos secundários também foram definidos: compreender como se dá o 

processo de propagação de memes a partir das redes sociais; observar a remixagem dos 

memes, a propagação dos memes e a cultura participativa; e, por fim, relacionar os memes 

políticos com as eleições para presidente do Brasil em 2018. 

Para realizar as análises foram selecionados três memes da URSAL divulgados no 

Twitter nas 24 horas seguidas em que o termo ficou em primeiro lugar no Trending Topics 

entre 10 e 11 agosto de 2018. Procurou-se selecionar memes que remetem a ―Pátria Grande‖: 

Bandeira da URSAL, Passaporte da URSAL, Propaganda da URSAL. 

Sobre o ponto de vista do método de pesquisa, foi realizado um estudo de caso dos 

memes que se originaram após o primeiro debate entre candidatos da eleição presidencial 

brasileira de 2018, veiculado pela TV Bandeirantes em 9 de agosto de 2018, a partir das 

questões de Cabo Daciolo, filiado ao Partido Patriota (PATRI), para Ciro Gomes, filiado ao 

Partido Democrático Trabalhista (PDT). 

Optou-se pelo estudo de caso como método de pesquisa porque é um método que 

pode ser aplicado em todas as áreas. Para o presente estudo toma-se como base os textos de 

Yin (2001) e Gil (2008) para entender o método de pesquisa de estudo de caso. Segundo Yin 

(2001, p. 19) o estudo de caso é a estratégia mais escolhida quando é preciso responder a 

questões do tipo ―como‖ e ―por quê‖ e quando o pesquisador possui pouco controle sobre os 
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eventos pesquisados e o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 

contexto da vida real. 

O estudo de caso é assim definido por Yin (2001 p.32): ―é uma investigação empírica 

de um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definido‖. 

Para Gil (2008, p. 54) o estudo de caso ―é uma modalidade de pesquisa amplamente 

utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um 

ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento‖. 

Os estudos de caso são um método de pesquisa, que podem ser aplicados em distintas 

situações para contribuir com o conhecimento dos fenômenos grupais, como os memes da 

URSAL. Segundo Yin (2001, p. 34-35), ―o estudo de caso é um modo de se investigar um 

fenômeno empírico seguindo um conjunto de procedimentos pré-especificados‖. 

Retoma-se a seguir os passos metodológicos para a elaboração deste trabalho: 

- Revisão de literatura sobre mídia propagável e cultura participativa. 

- Levantamento do Estado da arte sobre memes, selecionando artigos no Museu de 

Memes que resultaram da apresentação em eventos da área da comunicação social 

principalmente. 

- Definição das categorias de análise a partir da Shifman (2013). 

- Definição do objeto de análise: a URSAL. 

- Delimitação do corpus. 

 

5.2. Categorias de Análise 

 

A análise dos memes tomou como base as categorias propostas por Limor Shifman 

(2013), conforme apontadas no Capítulo 2 deste trabalho. A autora propõe três características 

dos memes, que são: conteúdo, forma e abordagem. Estas características estão relacionadas a 

três categorias de análise: I) às ideias propagadas; II) as características visuais e gêneros 

textuais; III) as informações transmitidas. A abordagem, por ser uma caraterística nova 

determinada pela autora, foi dividida em três subcategorias que relacionam noções do 

discurso e estudo das mídias. São elas as seguintes: a) estruturas participativas; b) 

modalização; c) funções comunicativas. As funções comunicativas são ao todo seis, (1) 

referencial; (2) emotiva; (3) conativa; (4) fática; (5) metalinguagem; (6) poética. 

A partir de Shifman (2013) foi elaborado o Quadro a seguir: 

 



47 
 

Quadro 2 – Categorias de Análise dos Memes 

Categorias Subcategorias Funções da Comunicação 

I) conteúdo – ideias e 

ideologias; 

  

II) forma – visuais, 

auditivas, gêneros 

textuais; 

III) abordagem – 

informação sobre sua 

própria comunicação, 

posição dos emissores. 

(a) estruturas participativas 

– código de conhecimento 

sociocultural; 

 (b) modalização – o tom e 

estilo da comunicação; 

(c) funções comunicativas – 

são 6 funções 

(1) referencial – 

direcionada ao contexto; 

 (2) emotiva – voltada às 

emoções do emissor e do 

receptor;  

(3) conativa – voltada ao 

receptor; 

(4) fática – mantem a 

comunicação; 

(5) metalinguagem – 

consenso mútuo no código; 

(6) poética – beleza na 

construção da mensagem. 

Fonte: elaboração da autora a partir de Shifman (2013), dados obtidos na página 367. 

 

Na análise foi investigada também a remixagem e a propagabilidade dos memes 

analisados. Os memes que foram passados adiante, circulados, imitados, transformados, 

recombinados. Além da propagabilidade ou o compartilhamento dos memes selecionados e 

de suas remixagens, os principais lugares de circulação. 

 

5.3 Análise 

 

Os memes podem ser encontrados em redes sociais diversas. Para esta pesquisa, 

recorremos Twitter e, também, ao do Museu de Memes, espaço virtual do grupo de estudos 

da Universidade Federal Fluminense. No Museu de Memes realizou-se a busca por meio dos 

filtros disponibilizados: (1) o criador ou a origem do meme pesquisado, (2) a categoria em 

que ele se insere, (3) o período em que foi mais recorrente e (4) o país ou a região
37

. 

                                                
37

 Museu de Memes – Acervo. Disponível em: http://www.museudememes.com.br/acervo/. Acesso em: 

25/10/2018. 

http://www.museudememes.com.br/acervo/
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Os memes da URSAL estão em convergência com diversos personagens, tanto do 

mundo dos memes, como dos mundos artístico, político, televisivo e esportivo. Na pesquisa 

para o presente trabalho observou-se a presença de: Ursinhos Carinhosos, Cabo Daciolo, Ciro 

Gomes, Manuela D‘Avila, José Mujica, Karl Marx, Xuxa Meneghel e Maradona. Os memes 

analisados foram escolhidos conforme os critérios estabelecidos acima e por apresentarem ao 

mesmo tempo papéis diferenciados nas redes sociais, como entretenimento, humor, política. 

Em comum os memes analisados remetem a elementos que configuram a ―Pátria Grande‖; 

bandeira, passaporte, propaganda. 

A seguir as análises realizadas. 

 

5.3.1 - Bandeira da URSAL 

 

Com base no personagem dos Ursinhos Carinhosos, desenho animado infantil criado 

em 1984 pela America Greetings, foi criado o meme a seguir (publicado pelo perfil de Fabris 

Martins) 

 

Figura 3. Fonte: https://twitter.com/fmcruzeiro/status/1027996532359004161 

 

O meme analisado, a bandeira da URSAL, foi publicado no Twitter no dia 10 de 

agosto de 2018. O ―autor‖ do meme faz o seguinte texto de apresentação: ―Já que os planos 

da #URSAL foram liberados, venho por meio dessa  mostrar nossa bandeira‖. 

https://twitter.com/fmcruzeiro/status/1027996532359004161
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Conteúdo - o conteúdo do meme apresenta a ideia de que o mascote da URSAL é um 

urso do mesmo modo que o mascote das Olimpíadas, de 1980, na então URSS, União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. O meme composto pelo ursinho Misha, remixado e 

aplicado ao personagem do desenho animado Ursinhos Carinhosos, alude ainda ao regime 

socialista, marcado também pelo martelo e a foice no peito da mascote da URSAL. Ao 

mesmo tempo o mapa do território que compõem a bandeira é apresentado ao contrário do 

mapa convencional. O ―autor‖ procura mostrar que o Sul é o norte, isto é, uma alusão à nova 

ordem mundial, a grande pátria socialista, na união de toda a América do Sul e Caribe. 

Forma - a forma do meme é composta por elementos nas cores branco e vermelho. As 

cores se alternam e formam uma estrela na bandeira, em cujo centro um círculo, semelhante a 

um pandeiro, encontra-se um ursinho e um mapa. Vale ressaltar o efeito de humor, uma vez 

que o ursinho é personagem de um desenho animado infantil, que tem no peito um coração. 

Uma vez que a construção do referencial simbólico está ancorada em uma república 

socialista, o mapa do território em vermelho e ao contrário, com foi dito, foi uma remixagem 

do mapa convencional da América Latina e Caribe.  

Abordagem - a abordagem está centrada em um código de conhecimento 

sociocultural, no qual os consumidores de memes estão inseridos. O conhecimento de que 

uma nação ou pátria possui: bandeiras, mascotes, territórios. Além desse conhecimento 

prévio, deve fazer parte de seu mundo a cultura popular, isto é, o desenho animado infantil 

Ursinhos Carinhosos. A bandeira da Ursal tem semelhanças com bandeira de clube esportivo 

e escola de samba, o que remete ao esporte preferido da América Latina e ao carnaval do 

Brasil. Ao mesmo tempo, traz a ideia da existência de um mundo ao contrário. 

A abordagem pauta-se ainda pelo tom e estilo da comunicação. O meme foi elaborado 

com base em um discurso humorístico. Um ursinho carinhoso com os símbolos da União 

Soviética - a foice e o martelo – no peito e o território latino-americano ao contrário. O 

humor se mostra na junção de símbolos que não fazem parte da ordem mundial dada. A 

abordagem apresenta também determinadas funções da comunicação. A função conativa, 

voltada para o receptor/consumidor de memes, uma vez que se constrói com elementos que 

chamam a atenção para sua leitura, a função referencial, voltada para o referencial, e a função 

emotiva, voltada para a emoção do receptor. 

Remixagem – o meme ―Bandeira‖ foi remixado em inúmeros memes, apresenta-se 

aqui dois remixes: o meme remixado como estampada em uma camiseta vendida em um site 

da internet (Figura 4); remixagem por meio de filtros disponibilizado no Instagram (o usuário 

pode personalizar seu próprio avatar no Facebook) (Figura 5). 
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Figura 4. Fonte: https://tinyurl.com/ya44d66g 

 

 

Figura 5. Fonte: Facebook.com 

 

Propagabilidade – a propagação do meme analisado ―Passaporte‖ no perfil do 

Instagram o meme usado com modificação (Figura 6); perfil do Instagram com 667 

seguidores,  o meme foi usado com modificação na cor branca da bandeira que passou a ser 

rosa (Figura 7). 

 

https://tinyurl.com/ya44d66g


51 
 

 

Figura 6. Fonte: https://www.instagram.com/ursalistas/ 

 

 

Figura 7: Fonte: https://www.facebook.com/ursalMG/?ref=br_rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/ursalistas/
https://www.facebook.com/ursalMG/?ref=br_rs
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5.3.2 - Passaporte da URSAL 

 

Com base no passaporte brasileiro do território do Mercosul, foi criado o meme a 

seguir: 

 

 

Figura 8. Fonte: https://twitter.com/zehdeabreu/status/1028078462840516608 

 

O meme analisado, o passaporte da URSAL, foi publicado no twitter no dia 10 de 

agosto de 2018. O ―autor‖ do meme faz a seguinte apresentação do meme: ―Nosso 

passaporte. URSAL‖. 

Conteúdo - o conteúdo do meme apresenta a ideia de que o passaporte da URSAL foi 

criado com base no passaporte do brasileiro, para o território do Mercosul. O meme veicula a 

ideia de que o passaporte da URSAL possibilita para os seus cidadãos o acesso ilimitado a 

qualquer um dos países membros, com direito à residência e ao trabalho, sem outro requisito 

qualquer a não ser a cidadania. Além da sigla URSAL, aparece o nome União das Republicas 

Socialistas da América Latina e abaixo o nome Brasil, o que remete à ideia de que os demais 

países membros formadores da URSAL adotam o mesmo tipo de passaporte. 

Forma – a forma do meme é composta por elementos nas cores vermelho e dourado. 

A cor vermelha é usada na capa do passaporte, a cor dourada nas letras e símbolos. O meme 

nas cores vermelha e dourada é composto pelo mapa do território da URSAL, pelo símbolo 

do comunismo – a foice, o martelo, a estrela dourada, o feixe de cereais. A cor vermelha 

https://twitter.com/zehdeabreu/status/1028078462840516608
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remete ao comunismo, mas, também, a tonalidade puxada para o vinho remete ao passaporte 

da União Europeia. 

Abordagem – a abordagem, como dito na análise anterior, está centrada em um 

código de conhecimento sociocultural, no qual os consumidores de memes estão inseridos. O 

conhecimento de que um território – Mercosul, União Europeia – disponibiliza um passaporte 

comum a seus cidadãos. Além desse conhecimento prévio deve fazer parte de seu mundo o 

conhecimento dos símbolos e das cores. O passaporte da URSAL tem semelhanças com o 

passaporte do Brasil anterior a 2015. 

De acordo com a análise anterior, a abordagem pauta-se ainda pelo tom e estilo da 

comunicação. O meme foi elaborado com base em um discurso humorístico: passaporte 

brasileiro da União das Repúblicas Socialistas da América Latina. O humor se mostra na 

junção de símbolos que não fazem parte da ordem mundial, mapa da América Latina 

invertido, símbolos do comunismo – brasão com foice e cor vermelha. A abordagem 

apresenta também determinadas funções comunicativas. A função conativa voltada para o 

receptor/consumidor de memes, a função voltada para o referencial, e a função emotiva, 

voltada para a emoção do receptor. 

Remixagem – o meme ―Passaporte‖ foi remixado em inúmeros memes, apresenta-se 

aqui dois remixes: o meme remixado como uma caderneta, cuja capa imita o ―Passaporte da 

URSAL‖ em diferentes opções de cores (Figura 9); o passaporte remixado como uma capa 

protetora de passaporte na cor azul com imagem de urso diferente (Figura 10). 

 

 

Figura 9. Fonte: https://www.ursal.co/store/products/164149-passaporte-ursal 

 

https://www.ursal.co/store/products/164149-passaporte-ursal
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Figura 10. 

Fonte: https://www.elcabriton.com/ursal-%E2%80%93-capinha-de-passaporteursalcapin/p 

 

Propagabilidade – a propagação do meme analisado ―Passaporte‖ no perfil do 

Instagram o meme usado sem modificação (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Fonte: https://www.instagram.com/p/BmZ1li7gPY5/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elcabriton.com/ursal-%E2%80%93-capinha-de-passaporteursalcapin/p
https://www.instagram.com/p/BmZ1li7gPY5/
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5.3.3 - Propaganda da URSAL 

 

Para fazer propaganda da URSAL - União das Repúblicas Socialistas da América 

Latina -, foi criado o meme a seguir apresentado nas figuras 12 e 13:  

 

 

 

 

Figuras 12 e 13. 

Fonte: https://twitter.com/alemd4ssombras/status/1027971154999484416 

https://twitter.com/alemd4ssombras/status/1027971154999484416
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O meme analisado, propaganda da URSAL, foi publicado no Twitter no dia 10 de 

agosto de 2018. O ―autor‖ do meme faz a seguinte apresentação: ―Como socialistas na 

América Latina era nosso dever investir na propaganda da nossa querida União das 

Repúblicas Socialistas da América Latina. Vida longa à URSAL. (fazemos camisetas, 

comente aqui quem quiser)‖. 

Conteúdo – o conteúdo do meme apresenta a ideia de uma propaganda do Socialismo 

Tropical, ou seja, da URSAL. O meme analisado é remix do meme conhecido com ―Urso 

soviético‖, Figura 14, que também tem inúmeras remixagens. No meme analisado, Figura 6, 

o urso soviético tem ao fundo bananas que remetem ao tropical. Essa expressão ―tropical‖ 

refere às regiões que ficam entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. A imagem do urso 

refere ao urso soviético militarizado, com elementos como o uniforme – farda e chapéu. A 

imagem transmite força e confiança no futuro, que se pode ver no olhar ao infinito. As 

bananas remetem também à expressão pejorativa ―república das bananas‖
38

. O meme divulga 

a ideia de uma potência tropical, com a frase ―Socialismo também é tropical‖ escrita embaixo 

da imagem do ―urso topical‖ que, por sua vez, remete a deia de potência, de força. 

 

Figura 14. 

Fonte: https://me.me/i/soviet-bear-none-23048320 

 

                                                
38

 Expressão que refere a países, geralmente latino-americanos, politicamente instáveis, dependentes de uma 

economia primária, comandado por um governo rico, corrupto, elitista e oligárquico, nos quais outro país e/ou 

empresas estrangeiras tem o poder de influir nas decisões nacionais. 

https://me.me/i/soviet-bear-none-23048320
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Forma - o urso tem ao fundo bananas e abaixo em letras que remetem ao alfabeto 

russo (ou cirílico russo moderno) a sigla URSAL e abaixo dela a frase que funciona como 

um slogan, ―Socialismo também é tropical‖, escrita no alfabeto romano (ou latino).  

Abordagem – a abordagem está centrada em um código de conhecimento 

sociocultural, no qual os consumidores de memes estão inseridos. No caso desta análise, o 

consumidor de memes deve ter conhecimento de que o uso do urso refere ao comunismo 

soviético, o uniforme refere ao exército soviético, olhar ao longe refere a confiança no futuro. 

Além desse conhecimento deve fazer parte de seu mundo o conhecimento dos símbolos e das 

cores, como o vermelho que remete a comunismo.  

A abordagem leva em conta ainda o tom e o estilo da comunicação. O meme foi 

elaborado com base em um discurso humorístico: propaganda para a União das Repúblicas 

Socialistas da América Latina. O humor se apoia na junção de símbolos que são usualmente 

distantes como, urso e bananas; socialismo e tropical. A abordagem apresenta também 

determinadas funções comunicativas. A função voltada para o receptor/consumidor de 

memes, a função voltada para o referencial, e a função emotiva. 

Remixagem – o meme ―Socialismo também é Tropical‖ foi remixado em inúmeros 

memes, apresenta-se aqui dois remix: a imagem do urso como elemento principal do RPG 

―Levante Ursal‖ (Figura 15); a imagem do urso estampada em uma camiseta vendida em um 

site da internet (Figura 16). 

 

 

Figura 15. Fonte: https://tinyurl.com/y8yacgnl 

https://tinyurl.com/y8yacgnl
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Figura 16. Fonte: https://tinyurl.com/y8j6ngc7 

 

Propagabilidade – a propagação do meme analisado ―Socialismo também é 

Tropical‖ em duas diferentes redes sociais: perfil do Facebook o meme usado como avatar, 

sem modificação (Figura 17); perfil do Instagram o meme usado sem modificação, exceto 

pelo corte automático feito pela rede social (Figura 18). 

 

 

Figura 17. Fonte: https://www.facebook.com/ursal.novaordem.3 

 

https://tinyurl.com/y8j6ngc7
https://www.facebook.com/ursal.novaordem.3
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Figura 18. Fonte: https://www.instagram.com/ursalreal/ 

 

A partir da análise foi constatado que os memes observados migraram do Twitter, 

lugar de publicação, para diversas plataformas, inclusive em sites de e-commerce. Além 

disso, observou-se a estruturação de símbolos nacionalistas fictícios, tais como: bandeira, 

passaporte, slogam, hino e mascote. A mascote faz alusão ao Micha, urso das Olimpíadas de 

1980 em Moscou. Notou-se também, a repetição da função comunicacional nos itens 

analisados e a facilidade de remixagem por conta do simbolismo presente nos memes: foice e 

martelo, urso, passaporte, bandeira, assim como a cor vermelha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/ursalreal/
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CONCLUSÃO 

 

A partir do tema proposto – ―Como os usuários propagam os memes da URSAL no 

Twitter?‖ –, e do estudo realizado consideram-se memes como manifestações culturais cuja 

principal função é fazer rir, mas enquanto mensagem tem também as funções de informar, 

criticar, contestar, lembrar, despertar a atenção em quem o consome e engajar os fãs que 

participam de determinados nichos. Acredita-se que os memes da URSAL criados e 

publicados no Twitter compõem um tipo ainda não estudado, o que mostrou a necessidade 

desta pesquisa científica.  

Conforme foi dito na Introdução, o presente Trabalho Final de Graduação foi dividido 

em cinco capítulos. Foram utilizados para este trabalho os seguintes textos referência: 

Jenkins, Green e Ford (2014), Recuero (2014, 2013, 2011, 2009, 2008, 2007), Shifman 

(2013), Primo (2012), Shirky (2011), Lemos e Lévy (2010), Jenkins (2009), Gil (2008), 

Lemos (2005) Lessig (2005) e Yin (2001). A partir desses autores definiu-se noções 

importantes, como propagabilidade e remixagem, cultura participativa, cultura da 

convergência, cibercultura, remixagem, memes, mídias sociais, redes sociais, trolls. Além de 

sites jornalísticos para definir memes políticos, fake news, pós-verdade e URSAL. 

Para este trabalho, a propagabilidade se dá graças à cultura participativa e à cultura da 

convergência, ―se algo não se propaga, está morto‖, conforme Jenkins, Green e Ford (2014, 

p. 23). Mas o que torna possível a propagabilidade é a cibercultura, regida pelo princípio da 

remixagem. Os memes, criados a partir da remixagem, são unidades da cultura popular que 

são passadas adiante, circuladas, imitadas, transformadas, recombinadas, que tentando 

sobreviver, criam uma experiência cultural compartilhada durante este processo. 

Nos memes analisados observou-se a mescla de elementos que remetem ao 

comunismo da URSS (o urso Misha, a foice e o martelo, o vermelho, o urso soviético), com 

elementos que remetem socialismo tropical da URSAL (mapa do território e bananas), além 

de referências à ―nova ordem mundial‖. Também somam-se a referência ao Mercosul e à 

União Europeia no passaporte da URSAL numa aproximação desses três territórios.  

Na criação dos memes da URSAL foi acionado um código de conhecimento 

sociocultural, no qual os consumidores estão inseridos. O conhecimento de que uma nação ou 

pátria possui: território, bandeira, passaporte, mascote. O humor se mostra na junção de 

símbolos usualmente distantes como, urso e bananas; socialismo e tropical. 
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Nos memes da URSAL aparecem determinadas funções da comunicação: a conativa, 

a referencial e função emotiva. A opção por estas funções mostra a importância do 

referencial, do emissor e do receptor na criação do memes.  

Na análise da remixagem e da propagação observou-se que os memes da URSAL 

foram remixados de várias formas, como 1) estampas em camisetas vendidas na Internet; 2) 

filtro para avatar em perfil de Facebook, 3) capa de caderneta vendidas na Internet; 4) capa 

protetora de passaporte vendidas na Internet; 5) elemento principal de RPG. 

Do mesmo modo, a propagação nas mídias sociais se dá de várias formas: na própria 

plataforma ou de uma para outra, com ajuda de ferramentas de compartilhamento, ou com 

citações e apropriações. Os memes da URSAL com a propagação migraram do Twitter para 

as mídias sociais: avatar em perfil do Facebook e do Instagram e para mercado de roupas na 

Internet. 

Considera-se que para entender o meme da URSAL é preciso ter conhecimentos do 

significado dos símbolos usados. Compreende-se que a interpretação depende da cultura em 

que os criadores/emissores e os receptores/consumidores estão inseridos, pois é preciso 

entender as referências dessa subcultura. Para este trabalho, os fãs de memes da URSAL 

determinam novas formas de comunicação dentro do nicho dos quais fazem parte, por meio 

de uma linguagem que é reconhecida e entendida nas mídias e redes sociais. 

Entende-se que às redes sociais deve-se a responsabilidade pela desvalorização da 

verdade factual, em especial o Facebook e o Twitter que aceleram e fortalecem a pós-

verdade. Considera-se, a partir disso que, a relação estabelecida entre o uso da sigla URSAL 

por Cabo Daciolo, ao denunciar uma suposta conspiração comandada por Ciro Gomes, criou 

um conjunto de memes que se propagou por todas as redes sociais. 

Então, para este estudo de caso, os memes analisados foram criados a partir de uma 

série de remixagens de elementos socioculturais ligados ao socialismo-comunismo. A 

propagação, neste caso, partiu da televisão que divulgou a fala do Cabo Daciolo, ou seja, é 

um exemplo de uso da segunda tela. Depois a cultura participativa, via Internet, remixou e 

propagou no Youtube, Twitter, Instagram, Facebook e em sites de e-commerce. 

 O presente trabalho contribui para repensar a comunicação midiática e, em especial o 

jornalismo, que passa por uma crise de credibilidade em função das fake news e da produção 

de conteúdo pelo público. O jornalismo tradicional está em xeque. É preciso pensar em novos 

formatos e gêneros, bem como rever a relação com a audiência, que está acostumada a 

participar de forma ativa. Os memes já fazem parte do jornalismo digital, como no site Meme 
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News e no Buzzfeed. A mídia tradicional também tem se utilizado desta forma de 

comunicação para fazer notícias e reportagens sobre fenômenos da internet.  

 É interessante comparar o papel do meme e da charge. Ambos têm capacidade de 

síntese e apresentam assuntos cotidianos com humor, ironia e perspicácia. Se a charge ficava 

restrita às páginas dos jornais e sem capacidade de modificação, os memes são formatos que 

podem ser utilizados de maneira opinativa, como os memes políticos, que infuenciaram nas 

eleições de 2018, e podem ser personalizados pelo internauta e inseridos em diferentes 

contextos para expressar ideias e posicionamentos. Neste sentido, vale lembrar que Bowles 

(2018), em seu artigo para o New York Times, salienta que os memes políticos surgiram nos 

EUA em um âmbito conservador, assim como no Brasil. Com este trabalho também 

percebemos que, agora, os campos mais progressistas da sociedade também estão se 

utilizando desta linguagem, como o Museu dos Memes, e todos os voltados para a URSAL. 
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