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RESUMO  

 

SILVA, Gabriel Amaral. O Ativismo Por Meio de Memes. 2019. 58. Jornalismo – 

Unicesumar, Maringá, 2019.  

 

 

Esta pesquisa analisa como o meme pode ser utilizado como ferramenta de discurso político 

nas redes sociais de forma ativa no processo de conversão, ou até mesmo, de um despertar 

para política. Para isso utilizou-se o método analítico, tendo como categorias os elementos: 

discursivos, de função social e de repetição. Buscando em diferentes contextos conceituar a 

origem da palavra meme e a sua taxonomia para demonstrar as principais características dos 

memes, seu processo de codificação, bem como sua reprodução na web como instrumento 

de ativismo político. A análise demonstrou como os memes foram persuasivos na formação 

da opinião pública na eleição de 2018, e como colaboram na promoção de um candidato 

eleito por meio da internet. 

 

Palavras-chave: Memes; Eleições 2018; Ativismo digital e Política na internet 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

SILVA, Gabriel Amaral. Activism Through Memes. 2019. 58. Journalism – Unicesumar, 

Maringá, 2019.  

 

 
This research analysis the use of memes as a political discourse tool on social media, 
with active participation on the proccess of persuasion or even crowd awakening for 
politics. For this, the analytic method was employed, having as categories the following 
elements: discursive, social function and repetition. Seeking to conceptualize the social 
origin and taxonomy of the word meme in different scenarios in order to present the 
main features of the memes, it's codification process, as well as it's replication in Web 
as a political activism instrument. The analysis has shown how the memes were 
strongly effective at influencing public opinion in 2018's Brazilian elections, and how 
they collaborated for the promotion of a presidential candidate on the internet. 

 

Keywords: Memes; Elections 2018; Digital Activism and Internet Politics   
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema  Meme como Ativismo Digital deve-se ao fato da sua grande 

utilização nas campanhas políticas das eleições para presidente em 2018 no Brasil a medida 

em que os memes foram se tornando cada vez mais frequentes, inclusive nos debates 

políticos, a curiosidade de investiga-los foi crescendo e gerando dúvidas sobre a validade do 

uso dos memes com mensagens argumentativas de cunho político, o que se transformou em 

hipótese e desencadeou a pesquisa. 

As eleições presidenciais de 2018 foram sem dúvida um marco na forma como 

enxergamos a relação entre as mídias tradicionais e a internet. O presidente eleito Jair 

Messias Bolsonaro, por possuir uma cota pouco significativa de espaço e tempo para 

veicular propaganda eleitoral nas mídias tradicionais como a televisão, não foi apontado, de 

início, entre os especialistas políticos e pesquisas políticas como um candidato relevante para 

a disputa daquele ano. No entanto, Bolsonaro apostou seus investimentos no 

impulsionamento das redes sociais, criando até mesmo um discurso de resistência a canais 

abertos da televisão brasileira. 

A estratégia que foi adotada por Bolsonaro estava completamente voltada para 

internet, orientado por especialistas que estiveram envolvidos nas eleições presidenciais dos 

Estados Unidos. Neste sentido, Bolsonaro fez história ao reconhecer o potencial das redes 

sociais em promover conteúdo de ativismo político, que acabou rendendo a eleição 

presidencial de 2018. 

Nesse contexto, pode-se constatar que grande parte do conteúdo que promovia em 

suas redes sociais eram, sobretudo memes. Com essa linguagem, foi pouco a pouco 

construindo a figura do “mito”, que emplacou e impulsionou Bolsonaro em grupos e páginas 

voltadas para ativismo contra partidos considerados de esquerda de forma significativa. 

Portanto, devido a esses fatores, começamos a questionar a utilização de memes 

como uma nova forma de fazer política e toda problemática que envolve este tipo de 

comunicação que está inserida em um novo paradigma (LÉVY, 2010). Tal fator, suscitou a 

necessidade de aprofundar e pesquisar esse tipo de conteúdo. Pois, na medida em que se 

descobre o potencial de comunicação dos memes, que em seu princípio pareciam algo 

ingênuo como um subproduto da cibercultura, começam a surgir questões que refletem e 

problematizam a forma de como a comunicação tem se comportado em meio a tantas 

mudanças na sociedade moderna. 

Mas o que são exatamente memes? Richard Dawkins (2007) expõem que os memes 

são definidos com uma unidade de transmissão cultural, já para outro teórico, Shifman 
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(2014), os memes são elementos intertextuais que compartilham características comuns de 

conteúdo, forma ou postura, que são criados em um contexto de cultura compartilhada, 

sempre sendo misturados, adaptados e copiados. 

Pautados nessas duas premissas, foi realizado também um questionamento da 

pesquisa dos memes em sua função social, para que possamos apontar algumas questões 

importantes para a reflexão que buscamos neste trabalho, que são: os memes podem ser 

classificados como um novo tipo de comunicação? Os memes têm algum tipo de poder 

persuasivo como outras estratégias como jingles e slogans de campanha? 

Nesse sentido, a partir das dúvidas iniciais, a pesquisa foi conduzida com base em 

um levantamento histórico da literatura existente sobre a trajetória dos memes. Como surgiu 

o termo “meme” e seu significado original, e como o meme se tornou ponto cultural dos 

meios de comunicação ativos (LÉVY, 2010). 

Nesse aspecto o principal objetivo desse trabalho de pesquisa consistiu em contribuir 

para a reflexão do que são memes e, qual o seu papel nas novas formas de se fazer política 

na era digital. 

Como objetivos específicos foi necessário em um primeiro momento levantar 

historicamente na literatura existente a trajetória dos memes, de como surgiu o termo para 

compreensão total da palavra e, de seu significado original. Foi importante, também, 

explorar a transformação que a palavra sofreu com a sua aplicação no contexto digital, e a 

definição taxonômica do termo meme, para que fosse possível separar um meme de um 

conteúdo viral, visto que o meme na cibercultura é algo mais específico que a definição de 

Dawkins (1976). 

A partir do levantamento bibliográfico, em um segundo momento, e apresentada a 

base teórica de Dirlam (2004) sobre o tratamento do tema meme, a pesquisa optou como 

metodologia por seguir os passos orientados pelo autor: a organização dos memes, rastrear 

a origem dos memes e construir modelos de variáveis e frequências para a análise e 

apontamento das reflexões a cerca do contexto, no caso desse trabalho, político. 

Os memes, visto que fazem parte de um processo muito recente na história humana, 

a era da informação, segundo Simões (2009), essa nova era pode ser considerada um 

momento único na história: “A Era da Informação, de maneira geral, constitui o novo 

momento histórico em que a base de todas as relações se estabelece através da informação e 

da sua capacidade de processamento e de geração de conhecimentos (SIMÕES, 2009, pg -

01)”. Segundo Shifman, “o conceito de meme não é apenas útil para entender as tendências 

culturais: resume a própria essência da chamada era da Web 2.0 (SHIFMAN, 2014, p.15)”. 
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Sendo assim, o objetivo é entender como funcionam os memes nas comunidades digitais, 

contribuindo indiretamente para a compreensão da cibercultura de maneira geral. 

Para tanto, o trabalho foi organizado em três capítulos, no primeiro capítulo aborda-

se a origem e conceito dos memes, assim como a evolução de seu papel no contexto digital, 

a articulação e construção conjunta como expressão cultural na internet. O segundo capítulo 

é voltado para o uso dos memes como ferramenta de expressão política, buscando responder 

a questão: de que forma os memes podem contribuir para o debate e, como eles se 

diferenciam de outras linguagens políticas. No terceiro e, último capítulo, buscou-se analisar 

os memes e sua instrumentalização na campanha política brasileira no período de 7 de 

outubro depois dos resultados do primeiro turno das eleições, até 28 de outubro, resultado 

do segundo turno de 2018. 

Assim, após conduzir esses questionamentos, esperamos que possamos contribuir 

para a reflexão do que são memes, seu potencial comunicacional e, principalmente, qual o 

seu papel nas novas formas de se fazer política na era digital.  
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1. DO SURGIMENTO DA PALAVRA “MEME” ATÉ A ERA DIGITAL 

 

 

Os memes, visto que fazem parte de um processo muito recente na história humana, 

a era da informação. Segundo Simões (2009), essa nova era pode ser considerada um 

momento único na história: “A Era da Informação, de maneira geral, constitui o novo 

momento histórico em que a base de todas as relações se estabelece através da informação e 

da sua capacidade de processamento e de geração de conhecimentos” (SIMÕES, 2009, p. 

01). Segundo Shifman (2014), “o conceito de meme não é apenas útil para entender as 

tendências culturais: resume a própria essência da chamada era da Web 2.0” (SHIFMAN, 

2014, p.15). Sendo assim, o objetivo é entender como funcionam os memes nas comunidades 

digitais, contribuindo indiretamente para a compreensão da cibercultura de maneira geral. 

 Especificamente na política, os memes começam a influenciar na interação e 

conversão de pessoas que eram categorizadas como neutras, despertando um ativismo que 

atua de maneira muito característica. O meme tem sido utilizado como uma ferramenta de 

guerra cultural, algo próximo do que foram os jingles e os cartazes, um material publicitário 

com caráter de apelação política. 

         Segundo Chagas (2017) o campo de estudos sobre Internet e Política, embora 

florescente, como observam Aldé, Chagas e Araújo et al (2014), ainda apresenta quantitativo 

razoável de lacunas a serem preenchidas por estudos que aprofundem a relação entre culturas 

políticas e novas tecnologias. Segundo os autores a maior parte das pesquisas subscritas ao 

campo têm procurado debruçar-se sobre as mudanças no sistema representativo, as rupturas 

e continuidades na relação entre candidato e eleitor e as estratégias de campanhas eleitorais 

com as novas dinâmicas interativas, as iniciativas de controle social e transparência e o 

ciberativismo e hacktivismo. Há, porém, “poucos estudos que buscam compreender o 

componente político-eleitoral a partir de seu substrato cultural” (CHAGAS, 2017, p.176). 

Nesse sentido, esse trabalho de pesquisa justifica-se na contribuição de avançar pelo 

terreno da construção simbólica que permeia as relações de poder, representadas na política 

e também nas relações sociais em geral, como por exemplo, a indústria midiática, estando 

sempre permeadas pelas novas formas de comunicação e na sua instrumentalização. 

Com relação a mídia, podemos ver alguns registros dos impactos dos memes sendo 

noticiados em grandes portais da comunicação brasileira. Em uma reportagem do Fantástico 

publicada no dia 28 de maio de 2017 com o tema “quem está por trás dos memes que 

circulam na internet”, o programa jornalístico escolheu por evidenciar a frase “O meme é 

um quadradinho, uma fotinha com uma frase em cima e uma embaixo” para introduzir o 
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assunto aos leigos”. Acontece que ao seguir esse caminho, explorando apenas as 

características cômicas dos memes, a reportagem não só se contenta com uma discussão rasa 

do assunto, quanto também perde a grande oportunidade de demonstrar algo que é muito 

expressivo no uso dos memes nas comunidades brasileiras, que é a sua utilização para 

ativismo político, inclusive, a matéria até menciona essa característica das páginas de memes 

brasileiras, mas não se aprofunda. 

Por outro lado, em dezembro de 2018 a revista virtual Vice publicou a matéria: 

“Como o MBL monopolizou as fábricas meméticas de direita no Brasil”. Nela são expostas 

provas de que o Movimento Brasil Livre, um dos responsáveis pelas manifestações que 

culminaram no impeachment de 2016, comprou páginas de Facebook que apresentavam um 

certo engajamento político, mesmo que superficial e de amplos posicionamentos. Com tais 

páginas adquiridas sob seu domínio, o MBL passou a produzir e compartilhar memes 

específicos aos seus ideais políticos. Assim, o que antes eram conteúdos que satiriza a 

política brasileira de forma geral, de diversos posicionamentos, se transformou em ataques 

constantes organizados em blocos ao partido que era situação no governo, atrelada a um 

processo de mitificação de figuras como Sergio Moro e Bolsonaro (PRADO e PRATES, 

2018).  

De forma geral, a matéria é muito importante para evidenciar a maneira como memes 

podem influenciar em um cenário político complexo, e como grupos organizados podem 

aproveitar desse novo formato. Porém, existe uma certa neblina na definição do que seria 

exatamente um meme, não só nesta matéria, mas na mídia em geral. Os jornalistas Julia Reis 

e Marcos Fantini, da revista Vice definiram os memes de Facebook como “Montagens de 

fácil assimilação”, bem como, um dos ex-integrantes de uma das páginas compradas afirmou 

sobre a importância deles na matéria: “É uma boa ferramenta para eles tentarem influenciar 

sutilmente as pessoas”.  

Ao denunciar a monopolização dessa nova linguagem, a matéria esbarra em reflexões 

que surgem com uma comunicação muito específica da web que tem mostrado 

características únicas com relação aos meios convencionais de se comunicar. O que é um 

meme? Vídeos mais longos podem ser considerados memes ou se trata apenas de montagens 

das fotos? Como a comunicação de empresas e partidos pode fazer uso dessa ferramenta? 

Essa e outras dúvidas serão analisadas neste trabalho para construir mais significado a essa 

ferramenta que hoje domina a internet. 

Nesse sentido, investigar sobre as origens do meme na história se faz importante. 
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1.1 A Origem Da Palavra Meme 

 

O termo meme, originalmente, nasceu do livro O Gene Egoísta de Richard Dawkins 

(1976) e se trata de uma adaptação da palavra grega Mimeme, que significa “algo que pode 

ser copiado” (DAWKINS, 2007, p.122). Dawkins queria, nesse capítulo, fazer uma 

comparação da forma como a cultura se desenvolve socialmente e o como os genes se 

replicam, como por exemplo, os espermatozoides ou óvulos. Por isso, adaptou a palavra até 

que soasse como gene, para explicitar essa relação cultural com a nossa biologia. 

Para tanto, segundo sua concepção original, memes são ideias que usam a cabeça das 

pessoas como meros hospedeiras para se procriarem, saltando de um cérebro para outro, 

sempre evoluindo e se adaptando, um processo claro de sobrevivência, algo extremamente 

darwiniano (BLACKMORE, 2000). O meme é o “gene da cultura”. 

Em 2000, Susan Blackmore levou adiante essa concepção em seu livro The Meme 

Machine, a autora afirma que todo ser humano é uma máquina de construir e propagar 

memes, dessa forma, atribuiu um caráter mais egoísta na propagação da cultura, onde os 

memes utilizam das nossas cabeças para sobreviverem. 

Blackmore, salienta que “pensar memeticamente ocasiona uma nova visão de 

mundo” (BLACKMORE, 2000, p. 26). Afinal é um conceito muito diferente do que estamos 

acostumados a associar quando falamos em cultura.  

Essa visão que se apropria de conceitos firmados na biologia, é importante para 

termos em mente que a função existencial do meme é ser compartilhado, sendo assim, o 

ideal é que ele sempre alcance mais pessoas para sua própria sobrevivência, a fim de que 

estas pessoas o compartilhe, sempre passando por processos de ressignificação ou até mesmo 

adaptação, sobrevivendo em um ambiente competitivo. 

O que podemos afirmar baseado em todas essas concepções sobre os memes é que a 

sua própria definição original, ou seja, a palavra meme que foi concebida por Dawkins, foi 

de certa forma um meme de sucesso. Não sabemos se foi graças a sua inteligente adaptação 

para algo que pegasse mais fácil na cabeça das pessoas, ou outro motivo qualquer. O que 

sabemos é que ela conseguiu ultrapassar os limites do meio acadêmico e de toda a 

formalidade científica para ser apropriada em um contexto cultural complexo. Algo que nem 

Dawkins esperava, um fenômeno que despertou em empresas e grupos políticos uma nova 

forma de persuadir pessoas de forma rápida e fácil, porém, muito difícil de ser artificialmente 

forjada, é algo que funciona melhor quando surge espontaneamente em grupos engajados 

(SHIFMAN, 2014).  
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Desta forma, com o surgimento de uma rede de comunicação compartilhada por todo 

o mundo, o termo meme volta a aparecer para expressar a repetição de uma mensagem, 

porém dessa vez, é atribuído a uma nova forma de encarar esse fenômeno, já que no ambiente 

em que foi pensado a palavra, tanto no período de Dawkins (2007), quanto no de Blackmore 

(2000), não era popular a internet, a grandiosidade de possibilidades em que uma mensagem 

poderia alcançar, ou seja, o fluxo de informação frenético que estamos acostumados hoje, 

não era algo estimado.  

Portanto, essa nova cultura cibernética proporcionou eventos onde os memes foram 

interpretados de certa forma pela sua definição original, porém com um novo sentido. Com 

o advento da internet, os memes são majoritariamente de cunho humorístico e tem novas 

características que definem um meme na cibercultura. Esse novo aspecto dos memes na 

cultura digital foi referenciado por Shifman (2014) como o renascimento dos memes na 

internet, visto que a autora defende a ideia que antes da internet já existiam memes. 

 

1.1.1 O Meme Pré-internet 

 

Shifman (2014) explica que os memes renascem com o advento da internet, visto que 

os memes não nasceram com a internet, inclusive em um contexto pré-internet, onde os 

veículos de comunicação estavam iniciando um processo de globalização cultural muito 

grande, surgiram casos muito parecidos com os memes digitais. A autora cita e explica um 

exemplo americano da segunda guerra mundial chamado “Kilroy has here” (Shifman, p.26, 

2014). Onde uma figura de uma pessoa espiando por cima de um muro era frequentemente 

desenhada em vários lugares seguida da frase “Kilroy esteve aqui”. Mesmo com uma origem 

incerta, a imagem se tornou um símbolo com várias interpretações diferentes, o que foi 

perfeito para que ela se espalhasse de toda as formas: 

 
Figura 01- “Kilroy esteve aqui” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SHIFMAN, 2014, p. 27) 
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Mas, não precisa ir muito longe na cultura nacional para encontrar um meme pré-

internet famoso. Pode-se citar qualquer frase ou bordão famoso na televisão brasileira, que 

nasciam nas novelas e programas de humor, porém eles têm um privilégio muito grande 

comparado a outros memes por serem vinculados em veículos de massa, adiantando a parte 

mais difícil para se tornarem memes populares. Dessa forma, foi escolhido exemplificar com 

um caso que também ocorreu durante a segunda guerra mundial. Trata-se da frase 

popularmente conhecida no início da guerra onde as pessoas desdenhavam das tropas 

brasileiras afirmando que era “Mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil 

participar da guerra na Europa” (autor desconhecido). Acontece que a FEB, Força 

Expedicionária Brasileira, participou da guerra  juntando-se aos aliados em uma Campanha 

na Itália para surpresa do povo brasileiro.  

Por esse motivo, a FEB optou por referenciar em sua identidade atributos que 

ironizam a frase popular que subestimaram as tropas , como logo e até mesmo o lema da 

campanha a frase “A cobra fumou”. 

 

 
Figura 2 - Brasão bordado da FEB 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (BEZERRA, 2017) 
 

O Brasão bordado da Força Expedicionária Brasileira (FEB): A cobra fumando um 

cachimbo, criação do Tenente-Coronel Senna Campos.  

O papel da mídia nesse caso expressa exatamente o conceito de como se 

desenvolviam os memes nesse contexto pré-internet. Na figura 3 vemos uma ilustração que 

Walt Disney fez, publicada originalmente no jornal O Globo. Entre os significados que a 
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ilustração apresenta, pode-se observar características similares a um meme, em que existe 

uma narrativa de conhecimento geral adaptada/customizada para ser compartilhada, na qual 

é estabelecido uma dependência intertextual do histórico da frase “a cobra fumou”. 

 

Figura 03 - Ilustração Walt Disney 

 

Fonte: (BEZERRA, 2017) 
 

 

Observa-se que, apesar de já existir a cultura de se representar ideias a partir de 

memes antes da internet, os memes foram impulsionados com as novas tecnologias e redes 

sociais, multiplicando-se a nível exponenciais por causa da facilidade de se compartilhar 

informação nessa nova era. 

 

 

1.1.2 A Renascença dos Memes com a Internet 

 

Entorno da definição original que Dawkins dá sobre os memes, é importante 

percebermos as características de sobrevivência que ele atribui aos fragmentos de cultura 

que saltam entre mentes humanas. Nesse aspecto darwiniano que Dawkins enxerga os 

memes, podemos ver semelhanças com o padrão de comportamento dos usuários nas redes 

sociais. Segundo Zanetti (2012) com o surgimento das mídias digitais surgiram novos 

padrões culturais: 

Considerando outros aspectos que ajudam a configurar essa relação entre 

cultura informacional/ comunicacional e tecnologia digital, propomos aqui 

a noção de “cultura do compartilhamento”, que diz respeito não apenas ao 

aparato tecnológico que possibilita a sistematização de práticas de 

produção, distribuição e intercâmbio de conteúdos digitalizados, mas 
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também à incorporação dessas práticas pelos sujeitos sociais e sua posterior 

apropriação por parte do mercado (ZANETTI, 2012, p. 02, aspas do autor). 
 

Sendo assim, o modo como as pessoas se comportam ao compartilhar conteúdos nas 

mídias sociais, demonstra um padrão social de compartilhar uma manifestação cultural na 

qual ela gostou e quer que outras pessoas vejam. Isso pode ser relacionado com conceito 

original de Dawkins a medida que os memes fazem parte de um processo social que os 

indivíduos, ao compartilhar, fazem uma espécie de seleção dos melhores conteúdos, sendo 

que os conteúdos que são melhores nesta ótica, são os que por mais vezes foram 

compartilhados. 

Nas redes sociais esse comportamento faz com que a pessoa que compartilha os 

melhores conteúdos, tenha mais prestígio entre suas amizades. Criando assim um padrão 

citado por Zanetti (2012) como “cultura de compartilhamento”. É importante entender que 

esse padrão comportamental faz parte do universo dos memes na internet. Segundo Shifman, 

essa cultura procedente dos memes, é importante para entendermos como funciona a 

chamada web 2.0: 

 
Três atributos principais atribuídos aos memes são particularmente 

relevantes para a análise da cultura digital contemporânea: (1) uma 

propagação gradual dos indivíduos para a sociedade, (2) reprodução via 

cópia e imitação e (3) difusão através da competição e seleção. pode ser 

melhor entendido como informações culturais que passam de pessoa para 

pessoa, mas gradualmente se transformam em um fenômeno social 

compartilhado (SHIFMAN, 2014, p. 18). 
 

Portanto, a autora afirma que as características de um meme, descritas por Dawkins, 

são compatíveis com a forma que a cultura é formada de maneira colaborativa nas 

plataformas digitais, “dos usuários, pelos usuários e para os usuários” (SHIFMAN, 2014, p. 

18), principalmente pelo fato da internet estreitar os laços sociais. Esse fenômeno de um 

meme chegar ao nível de visibilidade alto, podendo até “escalar a níveis de massa em poucas 

horas” (p. 18), é parte do que as plataformas como Facebook, Twitter e Youtube nos 

proporcionam em relação a suas capacidades técnicas, redes descritas pela autora como 

“caminhos expressos para difusão de memes”(SHIFMAN, 2014, p. 18).  

 É importante ressaltar que o avanço tecnológico não só diminuiu as distâncias entre 

os usuários da internet por meio das plataformas citas, como também possibilitou o acesso a 

ferramentas de edição de conteúdo, que facilitaram a produção de diferentes memes, 

principalmente nos memes que a autora chama de mix, que são virais ou outros memes que 

sofrem uma variação, uma espécie de combinação de memes. Esse fenômeno é descrito pela 

autora várias vezes para contextualizar a forma que pode ser adaptado um meme a medida 
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que são produzidos novos conteúdos. Segundo Shifman (2014) basta um vídeo ter um certo 

número de visualizações para que outros usuários façam variações deste vídeo juntando 

outros elementos e adicionando novos sentidos. 

 

1.2 Meme: uma nova forma de comunicação na era digital 

 

Berger e Luckmann (1985) analisam como o homem constrói o seu próprio 

conhecimento da realidade. Tratam das relações entre o pensamento humano e o contexto 

social dentro do qual vivem e, discutem, já em 1985, a realidade social  e o círculo interior 

que se amplia na medida em que a realidade social vai se distanciando e se tornando 

progressivamente anônima (p. 52).  

Com a globalização das novas tecnologias uma nova forma de interação foi se 

construindo por meio das redes sociais, o que aumentou o que Berger e Luckmann (1985) 

chamam de círculo interior: as redes sociais representam na sociedade contemporânea a 

interatividade entre os indivíduos. As novas tecnologias de informação e comunicação 

possibilitam facilitar o envio e o recebimento de informação. Assim, a virtualidade está 

fazendo cada vez mais parte do cotidiano dos indivíduos. Deste modo, o indivíduo quando 

se conecta com outros indivíduos cria elos que podem ser constituídos pelo meio de 

comunicação (CARPES, 2011).  

Segundo Mandel (1997), o crescimento principalmente no campo tecnológico, se 

tornou exponencial,  como por exemplo quando Gordon Moore, teórico da computação, 

evidenciou que a cada dois anos dobram a quantidade de transistor em circuitos integrados, 

o que proporcionou o crescimento tecnológico que vivenciado hoje, que para Mandel (1997), 

está diretamente ligado com a velocidade que com que se comunica: 

 
A nova velocidade de comunicação de dados e informações é outro aspecto 

fundamental desse processo de crescente importância da informação. 

Termos como “aldeia global” deixaram de ser conceitos acadêmicos para 

virar lugar-comum do presente (MANDEL, 1997, p 14, aspas do autor). 

  

Esse crescimento exponencial tecnológico está diretamente ligado ao excesso de 

informação que vive comunicado hoje, segundo Targino (2002), entre alguns malefícios 

desse imenso avanço tecnológico, está a inconsistência, instantaneidade e efemeridade das 

informações: 

Em suma, a inconsistência, instantaneidade e efemeridade das 

informações, a complexidade de armazenamento e a dificuldade do 

controle bibliográfico são alguns dos muitos efeitos do binômio novas 

tecnologias x produção científica (TARGINO,  2002, p.8). 
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  Nesse aspecto, pode-se afirmar que é mais difícil compreender com exatidão 

fenômenos atuais, afinal, enquanto se pesquisa sobre eles, novos acontecimentos acabam 

influenciando a subversão de conceitos, mudanças drásticas de sentido que desatualizam os 

conteúdos antes produzidos. Em outras palavras, é preciso sempre estar atualizando as 

pesquisas, visto que as novas mídias são plataformas muito instáveis (TARGINO, 2002). 

Essa cultura extremamente movimentada descrita por Targino (2002), tem muito a 

ver com a era da informação que, Lemos (2002) ao conceituar cibercultura, enfatiza como 

característica principal a forma como a informação é consumida, onde segundo Lemos, a 

rede que envolve os usuários e os objetos em uma conexão generalizada. 

 Com o advento da internet e sua popularização nos anos 80, Lemos (2002) 

contextualiza as mudanças sociais que vão evoluindo juntamente com a tecnologia, que por 

sua vez fica cada vez mais portátil, fácil de se consumir e sem barreiras físicas. A partir desse 

novo modo de comunicação, vão surgindo hábitos culturais únicos, os quais, Lévy (2010) 

propõe o termo cibercultura nos anos 80, que trata exatamente dessa cultura proporcionada 

pelas novas plataformas digitais e, suas consequências nas relações humanas, seus impactos 

nas manifestações artísticas, éticas e intelectuais, 

No auge da rede social Orkut, em meados de 2012 no Brasil, começaram a 

popularizar as pequenas histórias em quadrinhos mal desenhadas de personagens que se 

repetiam (DE ALMEIDA, 2019). Segundo De Almeida, embora originalmente chamadas de 

rage comics, na comunidade brasileira foi popularizado como memes: 

 
Apesar de ter sido um movimento muito importante no cenário virtual, é 

importante ressaltar que, na época, o termo Rage Comic nunca chegou a se 

popularizar no Brasil, e com o seu aparecimento no cenário nacional, o 

termo meme foi apropriado para caracterizar esse novo universo de 

imagens que passaram a inundar os blogs de conteúdo humorístico que 

disseminavam esse conteúdo diariamente (DE ALMEIDA, 2019, p 65). 

 

 A partir daí a palavra meme foi adquirindo novas características na cibercultura 

brasileira até se encaixar praticamente no que é sua concepção atual. O que é importante 

para esse trabalho, é perceber como nos canais de comunicação atuais os hábitos culturais 

emergem e se transformam de uma forma muito rápida. E mesmo sendo tão passageiros, 

podem influenciar na forma como nos comunicamos. 

Os memes por exemplo, carregam na sua concepção características únicas. Inclusive, 

têm demonstrado uma ferramenta muito eficaz na disseminação de uma ideia, usada até 

mesmo na política nacional como ferramenta de caráter ativista. Mas, faz-se necessário que 

ele seja conceituado e discutido na academia, estabelecendo sua peculiaridades, 
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categorizando suas diferenças, seus gêneros e tipos de forma taxonômica para facilitar sua 

análise. 

 

 

1.3 Diferença entre Memes e Virais 

  

Segundo Shifman (2014, p.56), os memes nascem a partir de uma adaptação 

sociocultural onde envolve variações de um mesmo conteúdo, só dessa forma podemos 

considerá-los memes, o que é diferente de acontecimentos gerais que viralizam na internet, 

como por exemplos reportagens jornalísticas que são atribuídos momentos cômicos ou 

outros tipos de circunstâncias em programas da televisão aberta que em certo momento são 

recortados e postados nas redes sociais se tornando virais. 

Os virais, segundo Shifman (2014), são conteúdos individuais, uma foto, um vídeo 

ou uma piada que funciona sozinha. Já os memes, são todos os conteúdos produzidos a partir 

desses virais, não que os memes precisem ser necessariamente nascidos de virais, mas um 

viral não é um meme, por mais que suas características sejam parecidas. Os memes contêm 

em sua essência a criação baseada em adaptações e combinações de elementos culturais, 

construções conjuntas que giram em torno de uma cultura compartilhada: “Enquanto o viral 

compreende uma única unidade cultural (como um vídeo, foto ou piada) que se propaga em 

muitas cópias, um meme da Internet é sempre uma coleção de textos” (SHIFMAN, 2014, p. 

56).  

Como exemplo, o viral das eleições presidenciais de 2018, no qual o candidato Cabo 

Daciolo no debate transmitido pela emissora Band fez perguntas ao candidato Ciro Gomes 

sobre supostamente um grupo chamado Ursal.  

A palavra Ursal nasceu como uma sátira em um artigo da socióloga brasileira Maria 

Lúcia Victor Barbosa, a sigla significa União das Republiquetas Socialistas da América 

Latina. No debate presidencial, ela foi encarada de uma forma extremamente séria, como 

uma denúncia, o que já se transforma em uma piada pronta, tendo em vista a expansão que 

essa sátira alcançou, a ponto de criar um movimento contra um certo grupo, que 

evidentemente nunca existiu, e ser exposto em rede nacional no primeiro debate presidencial 

de 2018, transformando toda aquela tensão pré estabelecida no início do debate em um alívio 

cômico.  

O trecho do debate em questão viralizou na internet, por esse e outros motivos, como 

por exemplo o espanto do candidato Ciro Gomes, que inclusive tratou a situação de uma 

maneira jocosa no Jornal Nacional da Rede Globo.  
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Figura 04-Primeiro debate presidencial na emissora Band 

 

Fonte: print do momento do debate (disponível em https://www.youtube.com/watch?v=7ANqSdWvTlo) 
 

Após a viralização do vídeo, começaram a surgir artes feitas por internautas, imagens, 

montagens e partes do vídeo modificadas. É exatamente assim que Shifman (2014) descreve 

os memes, conteúdos que são adaptados para expressar uma ideia que está diretamente ligada 

a um acontecimento que é conhecido por todos.  

É de extrema importância que para surgir efeito, o meme precisa fazer parte de um 

conhecimento que foi compartilhado previamente. No caso exemplificando, foi importante 

para a fecundação dos memes que seguiram o caso Ursal, em consequência da visibilidade 

do debate. Quanto maior conhecimento em torno do evento original, mais repercussão e 

significado passa a ter o meme, como no caso da URSAL. 

 

        Figura 05- Meme URSAL                         Figura 06- Meme Daciolo 

 
           Fonte: (Autor desconhecido)                        (Fonte: Autor desconhecido) 
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Nem sempre vai ser evidente a relação entre o meme e o acontecimento ao qual ele 

faz referência, isso é explicado na obra “Inteligência Coletiva”, de Pierre Lévy (2015). Ao 

explicar como funciona o agenciamento das obras no ciberespaço, o autor se depara com a 

evolução de termos e signos que beiram ao no nsense. Lévy (2007) dá definições muito 

similares ao processo que constrói a significação do meme: “uma linguagem tão fina que 

produzimos a tanto tempo que chega a ser imperceptível, ou seja, não é possível perceber a 

construção dos significados até o ponto atual por causa da sua coletividade (LEVY, 2007, 

p.  106)”. 

Na figura 06, Cabo Daciolo está com um chapéu feito de papel alumínio, isso faz 

parte da crença de algumas pessoas que acreditam que alguns grupos conseguem manipular 

os pensamentos das pessoas por ondas cerebrais, por isso eles protegem suas cabeças com 

papel alumínio, o qual supostamente reflete raios neurais. Essa significação é muito 

frequente quando querem indicar que alguém está sendo paranoico, ou está acreditando em 

teorias conspiratórias mirabolantes. 

Sendo assim, pode-se concluir baseado nesse caso específico, que o vídeo que 

viralizou com trecho da pergunta de Daciolo é um viral que gira em torno basicamente da 

chacota que fazem do candidato pelas suas convicções conspiracionistas.  

Já as artes e montagens apresentadas nas figuras 2 e 3, são memes criados pela 

comunidade a partir do vídeo do debate. Os memes que não têm em sua composição a figura 

direta do viral, são chamados por Shifman (2014) de memes igualitários, que geralmente são 

parte de um conjunto de memes específicos, uma espécie de gênero, uma fórmula ou um 

padrão. 

Nesse sentido pode-se concluir que memes são conteúdos criados com base em virais, 

afinal os virais, uma vez disseminados na memória coletiva das pessoas, é referenciado nos 

memes, sempre somando ideias, opiniões (SHIFMAN, 2014). Estabelecendo dessa forma, a 

resposta para a questão levantada no início do trabalho, se vídeos mais longos podem ser 

considerados memes. A resposta está no nível de engajamento com que se interage com tais 

vídeos, tendo em vista que vídeos com grande número de compartilhamentos não são 

configurados como memes, segunda a concepção de Shifman (2014), somente se forem 

vídeos editados e adaptados, dependentes de um vídeo ou qualquer outro contexto necessário 

para perfeita compreensão da obra. 
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1.3.1 Gêneros De Memes 

 

Quanto aos gêneros de memes Shifman (2014) explica que os usuários da internet 

tendem a seguir as mesmas trilhas batidas da criação de memes. Esses caminhos podem ser 

considerados como gêneros de memes. Definidos como “tipos de ação comunicativa 

socialmente reconhecidos” (SHIFMAN, 2014, p. 99), os gêneros compartilham não apenas 

estruturas e recursos estilísticos, mas também temas, tópicos e públicos-alvo.  

Para a autora, o estudo de gêneros abrange artefatos culturais de cima para baixo, 

como drama, cinema e televisão, e tipos mundanos de baixo para cima de ações retóricas, 

como discursos de "padrinho" e cartas de candidatura.  

Recentemente, os gêneros de memes da Internet foram adicionados à longa lista de 

gêneros que encontramos diariamente, geralmente são baseadas práticas cotidianas e 

artísticas inovadoras que podem ser realizadas por meios simples de produção.  

Shifman (2014, p. 341) afirma que no domínio digital, entende os memes como 

“grupos de unidades de conteúdo”. Blackmore (2002), compartilha desse mesmo 

posicionamento ao entender os memes da Internet como um memeplexo linguístico-

midiático, porém o monitora desde sua concepção inicial de composição e propósito 

(genótipo, em analogia) até seus posteriores espalhamentos (análogo do fenótipo) na Web, 

enquanto Shifman (2014) parece se ater mais ao espalhamento e à estruturação (forma) do 

memeplexo. 

Shifman (2014), ao explicar a relação entre memes e gêneros assim define:  

 

Os memes, enquanto gênero, podem ser tomados como exemplos 

expressivos de criatividade popular. Enquanto se esperaria que, na 

ausência de um mecanismo de controle, as pessoas criariam uma gama 

infinita de tipos de memes, na realidade, os participantes tendem a moldar 

suas contribuições meméticas de acordo com um número surpreendente de 

fórmulas.  (MILNER apud SHIFMAN, 2014, p. 342) 

 

Como discurso público, os gêneros de memes desempenham um papel importante na 

construção da identidade de grupo e das fronteiras sociais. Diferentes gêneros de memes 

envolvem diferentes níveis de alfabetização: alguns podem ser entendidos (e criados) por 

quase qualquer pessoa, enquanto outros exigem conhecimento detalhado sobre uma 

subcultura digital de memes. Shifman relaciona nove gêneros de memes: Reaction 

Photoshops, photo Fads, Flash Mob, lip synch, Misheard Lyrics, recut Trailers, LOL Cats, 

stock character macros e rage comics. A forma como Shifman (2014, p. 342) analisa, a 

adoção do conceito de gênero para categorizar memes da Internet, ainda é discutível e não 
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há uma unanimidade pelo fato de o próprio conceito de gênero ser um assunto novo e ainda 

em discussão na academia.  

 

Sua classificação dos memes imagéticos enquanto gêneros, 

majoritariamente direcionada pela estruturação/forma, revela o modo, 

também predominantemente amalgamador, estabilizador e quase-

cognitivista, como Shifman (2014) interpreta os propósitos externados pela 

utilização das imagens geradoras de eventos digitais. Para, de alguma 

forma, dar conta dos referidos propósitos, Shifman (2014, p. 343; 350) 

recorre aos trabalhos de Knuttila (2012) e Milner (2013), e admite que um 

dos princípios fundamentais dos “gêneros” que ela propõe é aquele de 

“hipersignificação” (hypersignification)  (SOUZA JÚNIOR, 2015, p. 06, 

aspas do autor).  

 

 

 As classificações em si, contribuem para a reflexão, permitindo ponderar sobre como 

o cidadão comum conectado lê os candidatos e a política de modo geral. no próximo tópico 

são relatadas as três principais classes de memes, na medida em que compreendem diferentes 

propósitos: os memes persuasivos têm o objetivo de despertar o engajamento (no próximo), 

os memes de ação popular têm o objetivo de demonstrar engajamento (ao próximo), e os 

memes de discussão pública têm o objetivo de familiarizar (o próximo e a si mesmo) junto 

ao universo da política (CHAGAS, 2017). 

 

1.3. 2 Tipos De Memes 

 

Quanto aos tipos de memes as taxonomias procuram identificar e categorizá-los em 

pelo menos três grupos. Faz-se importante destacar que alguns memes se enquadram e 

enfatizam uma categoria mais do que outra, mas, na categoria replicação todos os memes se 

enquadram. Existem algumas caracterizações que abordam os estudos de Dawkins (2007), 

Guerreiro e Soares (2016). A partir desses estudos pode-se estabelecer três etimológica: 

 

1. Memes como termos discursivos- a partir dos estudos de Dawkins (2007); 

2. Memes enquanto características de função social a partir de GUERREIRO e 

SOARES, (2016);  

3. Memes de Replicação Dawkins (2007).  

 

A seguir discutiremos cada grupo apresentados por Dawkins, Guerreiro e Soares. 
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1.3.2.1 Memes Discursivos 

 

Em termos discursivos Chagas et al. (2017) organizou um quadro taxonômico, 

usando como fonte pesquisas recentes sobre memes (SHIFMAN, 2014),  e pesquisas do 

universo da Comunicação Política (FIGUEIREDO et al., 1998), no qual distinguiram-se os 

memes políticos como: persuasivos, de ação popular e de discussão pública (SHIFMAN, 

2014), resultante de pesquisa com memes relacionados às eleições presidenciais de 2008 e 

ao movimento Occupy Wall Street em 2011.  

Chagas (2017) elenca em um quadro demonstrativo os tipos de memes classificados 

de acordo com variáveis relacionadas à política e às diferentes famílias de memes: 

 

 Quadro 01- Tipos de memes políticos

 

Fonte: CHAGAS et al. (2017) 

Memes persuasivos são aqueles estrategicamente construídos para serem 

disseminados e/ou que pretendem angariar apoio a uma determinada candidatura, com a 
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intenção de convencer o eleitor. Nessa categoria estão os memes que comparativos entre 

candidatos ou partidos. 

Os memes de ação popular são aqueles que se caracterizam por uma construção 

coletiva de sentido, mobilizando o cidadão comum. Alguns utilizam frases de efeito ou 

bordões, e têm relação com a militância partidária, embora não tenham, necessariamente, 

relação com o partido em si. São memes que apontam para comportamentos coletivos, 

comportamento grupal reiterados, como selfies, também caracterizam-se como ação popular.  

Memes de discussão pública são aqueles criados para funcionar como comentários 

despropositados dos eleitores a uma situação ou reação específica, expressão polivocal 

(MILNER, 2013), geralmente identificados como piadas.   

 

1.3.2.2 Meme Como Função Social 

Dentre as principais características do gênero meme, Guerreiro e Soares (2016) 

destacam que o seu papel de crítica social, política e cultural, satirizando, dessa forma, 

diversos fatos cotidianos, transpondo seu efeito humorístico e adquirindo uma função social. 

Dentre suas características mais frequentes os autores destacam seus objetivos, conteúdo 

proposicional, forma e função social: 

Quadro 02- Características recorrentes dos memes

 

 Fonte: GUERREIRO; SOARES, 2016.  

Nessa perspectiva o meme assume, em grande parte, um protesto virtual, que se 

transforma em um exercício de intervenções e manifestações, mediante ressignificações da 

cultura popular (CHAGAS et al., 2016), desdobradas em compartilhamentos, produções e 

(re)produções. O que se desdobra na taxonomia de replicação (repetição).  
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1.3.2.3 Memes Como Replicação 

Quanto às características de Reprodução Dawkins (2007) considera os memes a partir 

de três características básicas, que comportam: fidelidade, fecundidade e longevidade; tais 

atributos seriam responsáveis pela vida destas unidades replicadoras, colaborando para que 

obtivessem sucesso e pudessem espalhar-se em meio societário. 

  I) Fidelidade – Para Dawkins (2007) a fidelidade da cópia é compreendida 

por como a semelhança do meme com o seu original. Refere-se ao potencial dos memes, 

através da replicação, de garantir a existência de descendentes com alto grau de semelhança 

em relação ao meme original, motivando o surgimento de exemplares proporcionalmente 

idênticos e conservando traços, os mais próximos possíveis, do “grande” replicador 

(BARROS; 2017). Essa fidelidade associa-se ao reconhecimento do padrão do meme, com 

a retenção das características originais. Quanto menor a variação da ideia inicial, maior a 

fidelidade da cópia (RECUERO, 2006).  

II) Fecundidade –A fecundidade está associada à quantidade de replicações 

de um meme e sua rapidez, estaria relacionada à capacidade que um determinado meme tem 

em produzir cópias de si mesmo, funcionando como uma espécie de modelo para que, a 

partir da sua propriedade replicadora, gere “descendentes”. 

 

III) Longevidade – É a característica que diz respeito à possibilidade de um 

dado meme manter-se vivo e evocável ao longo do tempo, isto é, de ele possuir aptidões para 

sobreviver por um extenso período, o que favoreceria o surgimento de muitas de suas cópias, 

aumentando assim, o número de réplicas. Para Dawkins (2007) a longevidade é associada 

por com a existência no tempo, ou seja, quanto mais tempo o meme sobreviver, maior sua 

chance de replicar-se.  

 

Segundo Recuero (2006) um quarto aspecto, não presente na lista enumerada por 

Dawkins (2007), mas, que pode ser associado ao estudo das redes sociais é o alcance que 

o meme pode ter. O que gera uma quarta característica quanto a sua replicação: 

 

            IV) Alcance –é a repercussão do meme dentro da rede, ou ainda, quais tipos 

de grupos ele atinge mais, os que estão mais próximos ou mais distantes entre si, aos que são 

adeptos das mesmas ideologias. Ainda segundo Recuero (2006), dentro dessas 

considerações, os memes ainda podem ser: locais e globais.  
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Memes locais são memes que são propagados por pessoas que estão mais próximas 

e que interagem com mais frequência, ficam prioritariamente restritas a poucos grupos na 

rede, o que não impede de se tornarem globais com o tempo. 

Memes globais são associados com memes epidêmicos, que se espalham por redes 

de weblogs diferentes, e ao mesmo tempo, com memes replicadores, que sofrem poucas 

mudanças no decurso da epidemia e foram menos associados à interação social. Como por 

exemplo o caso de um dos primeiros memes a adquirir um destaque nos estudos da 

comunicação, o caso do Beto do Mal, descrito por Jenkins (2015) como um meme de alcance 

mundial, que surgiu como uma brincadeira de atribuir um caráter maléfico em um 

personagem infantil da Vila sésamo, o Beto. O meme se espalhou e, uma das versões mais 

famosas, onde Beto estava junto do terrorista Osama Bin Laden chegou ao Oriente Médio, 

onde se tornou um símbolo antiamericano de resistência ao Estados Unidos. 

 

Figura - 7: Beto do mal e Osama Bin Laden 

 

Fonte: (Autor desconhecido) 

 

Ao discutir uma taxonomia para memes encontrados em redes sociais que permita 

identificar seus gêneros e tipologias, dependendo de suas características, pode contribuir 

para identificar cada tipo de meme, assim como sua influência, em uma determinada rede de 

modo diferente e estabelecendo o alcance que o meme pode atingir. Nesse sentido, publicar 

uma informação por meio de um meme, segundo Recuero (2006) é um ato com motivações 

e reflexos sociais, que em cada comentário e compartilhamento produz a reflexão e o debate, 

permitindo por meio das taxonomias uma melhor categorização e análise. 
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No próximo capítulo será discutido os memes como ferramenta política, sua relação 

com os jingles políticos e a campanha eleitoral no Brasil em 2018.
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2 MEMES COMO FERRAMENTA DE EXPRESSÃO POLÍTICA 

 

 

Desde 2014 as eleições no Brasil foram marcadas pelo uso de memes, tanto online 

como offline, os memes repercutiram como piadas eleitorais. Os candidatos utilizaram como 

estratégia a campanha na Web, segundo Aldé (2004) a comunicação política tem cada vez 

mais se preocupado em investigar a racionalidade do eleitor, seu comportamento eleitoral e 

sua opinião. 

Os memes políticos e, sobre a política, podem permitir trocas informais e, em alguns 

casos, uma certa  influência na tomada de decisão, os memes têm atuado como um misto 

entre peças publicitárias para a militância e charges políticas, podendo “constituindo-se 

como verdadeiros termômetros eleitorais, capazes de indicar pontos altos e baixos na 

performance dos candidatos” (CHAGAS et al., 2017, p. 175).  

 

2.1 Comunicação Política No Brasil E Memes 

 

De certa forma, os memes fazem parte das estratégias políticas em eleições há muito 

tempo (CHAGAS, 2018). Embora o conceito de meme seja algo recente, ele expressa bem 

vários tipos de ferramentas usadas para conversão de ideias e ativismo político: “O que os 

cientistas políticos têm tratado há tempos como categorias estanques, o conceito de meme é 

capaz de unificar.” (CHAGAS, 2018, p. 01). 

Essas ferramentas como jingles e slogans, que já fazem parte da política brasileira 

desde da década de 20 do século passado (LOURENÇO, 2009) ou seja a quase 100 anos 

atrás, são similares aos conceitos de memes cunhados por Dawkins e Blackmore no que diz 

respeito a sua rapidez em se espalhar pelas mentes das pessoas. De maneira intencional, 

podemos observar o uso de materiais que sejam compartilhados entre as pessoas de maneira 

espontânea.  

 Chagas também menciona que existe um certo contraste entre o modo como a política 

tradicional se desenvolve e a conscientização popular, segundo o autor a institucionalização 

dessa política que afasta engajamento social e causa desinteresse a sociedade é prejudicial à 

democracia. Por isso, o autor vai apontar o humor como uma estratégia de reverter esse 

cenário e trazer mais participação. 

Portanto, tanto o humor quanto estratégias mais publicitárias como os jingles são 

formas de alcançar níveis maiores de interesse político na população. Dessa forma, os jingles 

têm muito a dizer sobre os memes e sua instrumentalização nas campanhas políticas em um 

contexto onde a internet ainda não era tão popular. 
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2.1.1 Relação Entre Jingles Políticos e Memes  

 

Jingles são peças musicais que aparecem pela primeira vez como publicidade nas 

rádios dos Estados Unidos nos anos 30 (LOURENÇO, 2009), duram em média 30 segundos 

e tem como principais características as letras de fácil assimilação e a função de persuadir. 

“O jingle tem uma capacidade comunicativa e uma agilidade que outros formatos 

publicitários não têm [...]” (CHAGAS, 2009, p. 02). Com a popularização do modelo de 

propaganda radiofônica, os jingles invadiram as publicidades eleitorais. Por meio de 

Lourenço, podemos fazer a relação entre os jingles e outros elementos musicais que sempre 

andaram ao lado da política:  

 

O uso político da música como condutor das emoções do público foi muito 

eficaz em 1789, durante a Revolução Francesa, quando o canto da 

Marseillaise serviu como grito de guerra para a tomada da Bastilha. O 

movimento nazista também fez um uso muito bem calculado da música em 

sua máquina de propaganda (LOURENÇO, 2009, p. 206). 

 

Entre diferentes objetivos que um jingle político possa ter, de modo geral, serve para 

vender uma ideia, que pode enaltecer um político, com o objetivo de consolidar sua imagem, 

ou atacar alguém para diminuir suas chances. Geralmente ligados a questões de apelo 

emocional, os jingles tentam resumir características positivas de um candidato e criar um 

vínculo pessoal (LOURENÇO, 2009). 

Segundo Tavares (2006):  “A publicidade auditiva, no Brasil, obteve crescimento, 

em 1932, quando o então Presidente Getúlio Vargas autorizou a publicidade em rádio” 

(TAVARES, 1932, p. 03), porém, para Lourenço nos anos 1920 já existiam no país paródias 

musicais com temática política que se encaixam na definição de jingle político 

(LOURENÇO, 2009, p. 2007). Portanto, segundo Lourenço, já existiam jingles na política 

brasileira antes mesmo de seu surgimento na publicidade norte americana. 

Mas afinal, o que os jingles têm em comum com memes? Segundo Chagas (2018), 

os memes são como os jingles e slogans por causa das suas repetições que estimulam a 

propagação de forma viral (CHAGAS, 2018, p. 22). O autor também compara uma 

característica de  memes específicos com jingles e slogans, que são os memes persuasivos: 

Por definição, eles se ancoram no elemento da persuasão contido em uma mensagem 

resumida que procura apelar ou convencer o destinatário, bem como na influência pessoal e 

no aspecto relacional de sua propagação (CHAGAS, 2018, p. 11).  



33 
 

Para Chagas os memes persuasivos tem o objetivo de desacreditar um político rival 

ou ressaltar pontos positivos de um candidato, com a intenção de apelar à razão ou emoção 

do eleitor. Somando isso ao fato dos memes serem essencialmente feitos para propagação e 

ganharem notoriedade à medida que se espalham, podemos alinhar com a definição de 

jingles dada por Lourenço. 

Tendo como fundamentação as afirmações de Lourenço (2018), pode-se afirmar que 

os jingles são uma espécie de meme sonoro, que embora fuja da proposta de Shifman (2014) 

sobre a coletividade em torno da criação da mensagem, está diretamente ligada ao 

conhecimento comum de elementos específicos hipertextuais que facilitam na absorção da 

mensagem e no fácil compartilhamento. Nessa perspectiva, os memes podem assumir uma 

conotação humorística como estratégia política, articulando uma linguagem simples, 

informal e agradável, facilitando a persuasão e o debate.  

 

2.2 Eleições 2018: Uma Nova Estratégia De Se Fazer Campanha Eleitoral 

 

Nesse capítulo, é voltado para o uso dos memes como ferramenta de expressão 

política; de que forma os memes podem contribuir para o debate e como eles se diferenciam 

de outras linguagens. 

 As eleições de 2018 ficaram conhecidas por uma nova abordagem com os eleitores. 

Normalmente os meios de comunicação de massa tradicionais que eram utilizados eram 

televisão e rádio, mas, em 2018 os candidatos do PSL (Partido Social Liberal) usaram 

predominantemente as redes sociais como plataforma de divulgação. 

Redes sociais popularmente são sites de interação social que se tornaram 

imprescindíveis na vida das pessoas, tais plataformas hoje são quase que indispensáveis para 

se comunicar com amigos ou até mesmo com clientes. Aliás, redes sociais que originalmente 

tinham um ambiente apenas para comunicação pessoal, hoje se tornaram um ótimo lugar 

para publicidade, principalmente pelos dados que podem ser extraídos das plataformas, 

tornando uma ferramenta muita mais precisa, acessível e transparente com os anunciantes. 

Castells (1999) denomina de “sociedade em rede”, a base de todas as relações que se 

estabelecem através da informação e da sua capacidade de processamento e, de geração de 

conhecimentos. Tudo que tem como lastro revolucionário a apropriação da Internet com seus 

usos e aspectos incorporados pelo sistema capitalista.  

A sociedade em rede também é analisada por Lévy (2010) sob o codinome de 

“cibercultura”, sendo, pois, este novo espaço de interações propiciado pela realidade virtual 

(criada a partir de uma cultura informática). Ao explicar o virtual, a cultura cibernética, em 
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que as pessoas experienciam uma nova relação espaço-tempo, Lévy (2010) utiliza a mesma 

analogia da “rede” para indicar a formação de uma “inteligência coletiva”. Muito embora a 

linha de análise dos autores abordados siga caminhos díspares, sendo Castells com uma 

abordagem marxista da sociedade capitalista e Lévy com um pensamento antropológico, há 

um aspecto que não pode ser recusado na intersecção dos dois autores:  As redes sociais são 

importantes pela capacidade de transmitirem informações rapidamente a um grande número 

de populações espalhadas geograficamente pelo espaço (OLIVEIRA; TELLES, 2011, p. 

157). 

No contraponto Pierre Lévy (2010) apud Costa (2005), refere-se às comunidades 

virtuais como uma forma de se fazer sociedade, distante de tempo e espaço, conectada por 

afinidades de interesses, independente de laços afetivos e de algum compromisso de 

fidelidade. 

 Portanto, estabelecidos alguns fundamentos teóricos sobre as manifestações políticas 

na sociedade interligada por meio da web, Ituassu (2018) mostra que a internet começou a 

ser usada como ferramenta nas campanhas políticas no final dos anos 90 nos EUA, com a 

campanha do lutador Jesse Ventura, que se candidatou para governador de Minnesota em 

1998. A estratégia do lutador envolvia o envio de mensagens com discursos e 

posicionamentos políticos para uma ampla lista de emails. Essa fase da internet é 

caracterizada pelo autor como um momento de descobrimento do potencial da internet, logo 

em seguida ele menciona outras campanhas como de Al gore em 2000, até chegar na primeira 

campanha de Barack Obama em 2008, marcadas por outra fase da internet, onde já existiam 

chats e sites com interações mais complexas entre os usuários. 

 Uma nova fase é marcada por um outro nível de engajamento, campanhas que 

arrecadaram milhões na internet, além de um alto nível de investimento em anúncios online. 

Somando esses fatores ao grau de envolvimento mais intenso que os usuários navegavam 

em 2012, as campanhas via internet escalaram a ponto de “59% dos eleitores tomarem parte 

em alguma atividade online de campanha” (ITUASSU, 2018, p. 04). Com a crescimento das 

redes sociais, a internet se tornou uma espécie de ágora virtual (LÉVY, 2010, p. 70). 

 Para Lévy, é exatamente esse o futuro da democracia moderna. Com o 

aprimoramento das tecnologias, a sociedade fará suas escolhas em conjunto através de 

plataformas online:  

 
A democracia só progredirá explorando da melhor forma as ferramentas de 

comunicação contemporânea, [...]. O uso socialmente mais rico da 

informática comunicacional consiste, sem dúvida, em fornecer aos grupos 

humanos os meios de reunir suas forças mentais para construir coletivos 
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inteligentes e dar a vida a uma democracia em tempo real (LÉVY, 2010, p. 

60). 
 

Porém, como demonstra Ituassu, o próximo estágio, das campanhas eleitorais 

realizadas na internet, não se deu de forma tão orgânica, participativa e organizada como 

idealizou Lévy (2010), embora os eleitores se tornem cada vez mais engajados e dispostos a 

participar de forma ativa na política, existe ainda muito do jogo político, da manipulação de 

informação. Ituassu  evidenciou na campanha de Trump, em 2016, uma estratégia que fez 

uso agressivo da internet, baseada em 4 pilares fundamentais: 1) intensa campanha em redes 

sociais superando até mesmo investimentos em propagandas televisivas; 2) produção e 

divulgação de notícias falsas; 3) uso estratégico de dados pessoais armazenados, ou seja, 

redirecionar discursos específicos para cada tipo de perfil selecionado ; e 4) a influência 

externa de outros internautas, usuários estrangeiros que descobriram um sistema de 

recompensa baseados em publicidades hospedadas nos sites. 

 Para melhor compreensão do tema, é importante explorar este último tópico: 

basicamente, o autor relata que usuários russos perceberam uma forma de ganhar dinheiro 

através da ferramenta Google Ads, onde por cada visualização o dono do site é gratificado 

em troca de publicidade hospedada nas páginas do site. Dessa forma os usuários russos 

começaram a fazer postagens pró-Trump e, portanto, postagens que denegriram a imagem 

de Hillary Clinton. Essas postagens, que eram as que mais traziam visualizações, 

principalmente se fossem mais atrativas: “ À medida que as notícias falsas se tornavam mais 

ultrajantes, tais páginas atraíam mais usuários, que poderiam clicar nos anúncios de 

publicidade (ITUASSU, 2018, pg. 11). 

 Inclusive, um caso específico que o autor usa para evidenciar esse fenômeno, envolve 

um meme feito com esse intuito, de atrair visualizações (Trata-se da figura 1). Ituassu ao 

citar Glaser (2018) afirma: 

 
O texto que acompanha a imagem na postagem diz: “Lembrem-se dessa 

ideia politicamente correta e estúpida de proibir as pessoas de dizer “feliz 

natal” para forçá-las a dizer “boas festas””. A postagem teve origem numa 

página do Facebook chamada “Secured Borders”, que, suspeita-se, tenha 

sido criada pelos russos para divulgar mensagens anti-imigração e pró-

Trump durante as eleições (GLASER apud ITUASSU, 2018, p. 11). 

 

 

Enquanto nos Estados Unidos a internet já era relevante nas eleições desde que o 

email dominava, no Brasil a legislação permitia somente manifestações nos sites oficiais dos 

candidatos. Embora passe a ser permitido campanhas políticas em 2009 no Brasil, Ituassu 
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 Figura 08 - Meme pró-Trump 

 

 
 

Fonte: (GLASER, 2017, p. 12) 
 

demonstra que o ativismo nas plataformas digitais só se tornou relevante politicamente em 

2013, onde ocorreram diversos protestos em diferentes regiões do Brasil, iniciadas pelo 

aumento das tarifas do transporte público. Em 2014 nas eleições presidenciais, Ruediger 

(2017) aponta que 11% das discussões no twitter, durante as campanhas de Dilma Rousseff 

e Aécio Neves foram causadas por bots, responsáveis por fomentar diálogos positivos para 

um candidato por meio de mensagens programadas. 

 Mesmo não sendo suficiente o marketing do candidato Aécio Neves, com somente 

46% dos votos no segundo turno de 2014, ainda existia uma base de eleitores que 

continuaram os debates iniciados nas eleições. Segundo Arnaldo (2017) a campanha de 

Aécio firmou as bases do processo que culminou no impeachment de Dilma (p. 15). 

Somando este fator de boa parte da população está insatisfeita com o resultado das eleições, 

ao discurso crescente de anti-corrupção, escândalos políticos e grandes investigações 

envolvendo o Partido dos Trabalhadores (PT) com a operação lava jato, houve uma ascensão 

da direita Brasileira, que também sofre muita influência de uma onda internacional de 

governos conservadores, denominado por Santos como a “nova direita” ou “direita radical” 

(SANTOS, 2019, p. 155) 

 Portando, estabelecido este cenário na política nacional, surge uma figura que 

representa um discurso conservador, anti-corrupção, Jair Messias Bolsonaro, um candidato 

que se destacou nas redes sociais, onde construiu sua campanha desde 2015 com a hashtag 
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#Bolsonaro2018 (DE SOUSA, 2019). De Sousa (2019) explica que Bolsonaro foi favorecido 

por uma série de acontecimentos: 

 

No contexto da crise econômica e política que culminou no impeachment 

de Dilma Rousseff em 2016, das denúncias de corrupção contra os 

governos petistas, dentre outros fatores, a hashtag #Bolsonaro2018 

ganhava força e os contornos de sua candidatura começavam a ser 

desenhados (DE SOUSA, 2019, p. 10). 
  

 Somando estes fatores ao fato da campanha de Bolsonaro não só ser inspirada no 

marketing político de Trump nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, mas também conter 

determinada ajuda dos mesmos analistas de marketing, com uma união noticiada pela revista 

Época e outros portais de notícias em agosto de 2018, onde responsavel pelo marketing de 

Bolsonaro, seu filho, Eduardo Bolsonaro, se encontrou com Steve Bannon, o assessor 

político de Trump, onde foi nomeado como “conselheiro eventual” da campanha de 

Bolsonaro. Estabelecendo esta ligação entre as duas campanhas é possível perceber 

semelhanças vitais no que diz respeito ao uso da internet. 

 As eleições de 2018 no Brasil marcam o apogeu da política na internet, segundo 

Santos, as previsões eleitorais apontavam para uma possível vitória do candidato Alckimin, 

principalmente pelo seu tempo de propaganda televisiva e do seu apoio parlamentar: 

 
Alckmin confirmou a maior coligação eleitoral do país a partir da união de 

dez organizações partidárias, dispondo de cerca de quase 50% do Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral, tendo ao seu lado mais da metade dos 

parlamentares e dos prefeitos e contando com R$852,8 milhões do Fundo 

Partidário. Entretanto, não foi isso que aconteceu (SANTOS, 2019, p. 175). 

 

O crescimento contínuo de Bolsonaro nas eleições está diretamente ligado com a 

chuva de informações que apareciam a todo momento, principalmente nos debates presentes 

no Whatsapp. Segundo a reportagem da revista  Época de Outubro de 2018, “Como funciona 

a máquina de Whatsapp que pode eleger Bolsonaro”,  artigo assinado por Gabriel Ferreira e 

João Pedro Soares em 24 de outubro de 2018, a campanha de Bolsonaro envolvia o envio 

massivo de disparos de notícias falsas para usuários, compra de chips importados para 

criação de perfis falsos. A reportagem chega a citar uma fala de um personagem anônimo 

que trabalhou na campanha, fazendo uso inclusive de memes: “A mensagem tinha de ser 

simples, para ficar na cabeça das pessoas [...] Essa linguagem, percebeu-se, funcionava 

muito bem na internet e tinha uma eficácia impressionante na política”.  

 Segundo Neto (2019), o Whatsapp pode ser considerado como uma deepweb, por 

não ter nenhuma forma de registro ou rastreio de informações, facilitando assim o sigilo de 
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crimes virtuais, como por exemplo, a propagação de conteúdo caluniador, onde não existe 

amparo no momento de imputação do crime. Por este motivo, o Whatsapp foi um diferencial 

nas eleições de 2018, onde boa parte dos brasileiros se informavam, principalmente entre 

grupos familiares, como diz a reportagem da BBC de abril de 2018: “Pesquisa inédita 

identifica grupos de família como principal vetor de notícias falsas no WhatsApp”. 

 Com a eleição de Bolsonaro, muito se discutiu sobre o uso de ferramentas digitais 

para conversão de votos. Já que ficou claro o impacto da estratégia usada por Bolsonaro com 

envio massivo de mensagens no WhatsApp. Após a notícias serem divulgadas sobre um 

possível crime eleitoral envolvendo sua campanha digital, a revolta da oposição e a análise 

das matérias deixavam evidente que muito provavelmente Bolsonaro não alcançaria tantos 

votos sem ter investido tanto na fomentação e envio de mensagens políticas. 

Portanto, estabelecendo a importância das campanhas online nas eleições de 2018, 

pode-se partir para a análise prática dos memes usados com teor político no segundo turno 

das eleições. 
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3. ANÁLISE DE MEMES E SUA INSTRUMENTALIZAÇÃO NA CAMPANHA 

POLÍTICA BRASILEIRA DE 2018 

 

Neste capítulo, buscou-se analisar os memes e sua instrumentalização na campanha 

política brasileira no período de 7 de outubro, depois dos resultados do primeiro turno das 

eleições, até 28 de outubro, resultado do segundo turno de 2018. Para isso utilizou-se o 

método de análise de memes sugerido por Dirlam (2004), autor que contribuiu em diversas 

características práticas sobre a análise dos memes. 

Os memes têm dimensões e podem ser categorizados, sendo que cada pequeno grupo, 

onde exista memes semelhantes, envolvem dimensões específicas, que pode ser combinado 

com outros grupos de memes (DIRLAM, 2004). Por exemplo, quando percebemos 

semelhanças no comportamento dos memes, e traçamos pontos em comuns entre eles, 

estamos agrupando memes conforme um padrão em que se comportam de maneira parecida.  

Para o autor esses memes que estão no mesmo grupo competem entre si, e portanto, 

a medida que um meme vai crescendo, os outros memes do grupo vão desaparecendo, isso 

está muito associado com o conceito de Dawkins (ano) sobre o meme de uma perspectiva 

biológica de sobrevivência. 

Dessa forma os memes ao serem incorporados, vão se combinando e formando outros 

memes, cada meme que se destaca em seu grupo vira um sucessor, criando camadas de 

sucessão, o que autor vai descrever como uma nova dimensão, comparando inclusive a uma 

geometria fractal (DIRLAM,2004, p.454). 

 Fractais são objetos ou figuras de complexidade muito alta, um conceito matemático 

que explora a variação infinita de valores que se repetem, muito parecido com uma espécie 

de escala, porém irregular. É importante perceber nos fractais a constância da repetição do 

padrão original, independente do momento ou do zoom aplicado a imagem, é essa 

característica que o autor compara com os memes:  

 
Os memes em si são como fractais - podem ser aplicados a conteúdos tão 

refinados quanto palavras, linhas e locais de estudo ou tão gerais quanto 

discursos completos, desenhos completos e artigos completos de pesquisa 

(DIRLAM, 2004, p.454). 

 

Devido a complexidade da comparação feita pelo autor, recomenda-se o acesso ao 

vídeo por meio do QR code (vide figura 09), no qual é demonstrado o comportamento de 

um fractal.  
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Figura 09 - Início de um fractal  
 

 
 

Fonte: vídeo disponível em https://www.youtube.com/watch?v=BTiZD7p_oTc 
 

Para Dirlam (2004, p. 451), parte da análise dos memes envolve essa busca pelo seu 

rastro. O autor afirma que na análise de um meme são necessários pelo menos três passos: 

  

1)  Organizar os memes em atividades e grupos que se competem. Pois, embora a internet 

tenha a capacidade de se conectar em redes com uma gama de diferentes públicos, ainda, ela 

se organiza em grandes ou pequenos rizomas (DIRLAM apud DELEUZE e GUATARRI, 

2000), popularmente chamado de bolhas.  Sendo que tais rizomas não são permeáveis pelos 

outros tipos de rizomas que possuem diferentes posturas sociais, entre outros fatores. Pois, 

essa forma de organização por si só já é uma forma de organização política. Um poder 

político que o sujeito tenta exercer de forma a externar aquilo que lhe compete para se inserir 

em um meio social, que neste caso, é virtual (FOUCAULT, 2001). Por exemplo, no caso 

deste trabalho, utilizaremos para a análise dessa primeira etapa a categorização dos memes 

de cunho político do espectro da direita e memes de cunho político do espectro de esquerda. 

Pois, novamente, esses grupos não se competem, não são permeáveis uns com os outros em 

sua estrutura de organização nas redes sociais. 

2) Rastrear a origem do meme. Dentro do que categorizou como primeira etapa, deve-se 

realizar um “trajeto” do meme até o seu estado atual. Pois assim, codificando sua atividade 

desde quando surgiu, como surgiu e como ele é utilizado nos dias de hoje. Para descobrir 

quando e como ele caiu no desuso e um possível porque. 

3) Construir modelos de variáveis e frequência, explicando qual o contexto político que 

eles vieram a tona. Aqui é o momento de analisar apontando reflexões sobre o caso de uma 

forma geral, pautados nas duas primeiras etapas. 
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Nessa etapa torna-se necessário as contribuições de Dawkins (2007) para 

compreender a influência dos memes na formação da opinião, a fecundidade, ou seja, a 

capacidade que um determinado meme tem em produzir cópias de si mesmo. A fidelidade 

quanto ao potencial dos memes, através da replicação, de garantir a existência de 

descendentes com alto grau de semelhança em relação ao meme original, motivando o 

surgimento de exemplares. A longevidade que é a capacidade de manter-se vivo e evocável 

ao longo do tempo. E o alcance, porque redes sociais são conjuntas de redes interconectadas, 

onde laços se estabelecem laços de propagação (RECUERO, 2006). Esse efeito de 

frequência, que leva a uma imitação, diz muito sobre a imitação de pares à medida que 

indivíduos ao se relacionarem em grupos, aderem a novos comportamentos, seguindo 

padrões de comportamentos similares. Nesse sentido, os memes têm intrinsecamente essa 

característica de ser copiado várias vezes, portanto os autores como Shifman (2014), Chagas 

(2017) e até mesmo o próprio Dawkins (2007) deixam claro essa relação entre os memes ao 

comportamento recorrente de propagar algo através da imitação. 

Sendo assim, estabelecidas as categorias de análise do meme quanto ao discurso 

(persuasivo, de ação popular e de discussão pública); quanto função social (caráter 

ideológico) e quanto a replicação (fidelidade, fecundidade, longevidade e alcance) 

seguiremos para a análise dos memes selecionados da eleição do segundo turno de 2018. 

 

3.1. Análise do Uso dos Memes na Eleição de 2018  

 

Para a análise pretendida foram selecionados três memes que emergiram ou 

impulsionaram a opinião pública em torno do debate presidencial criando uma divisão 

binária que permeou as eleições no Brasil nesse período.  

O país foi dividido em duas classes: Direita e Esquerda, mesmo que esses conceitos 

não estivessem bem claros, os dois candidatos que concorreram ao segundo turno foram 

caracterizados como representantes delas, e a explosão dos memes se dividiu enquanto 

propaganda e, também como de contrapropaganda.  

Essa divisão levantou bandeiras ideológicas que também dividiram as opiniões, e 

favoreceu a reprodução dos memes, foram selecionados então os memes que envolveram: o 

discurso da sexualidade infantil, a contribuição do nordeste para ter o segundo turno e o 

estereótipo do cidadão de bem. Esses temas estiveram presentes em todas as discussões e 

impulsionaram as campanhas entre ataques e contra-ataques.   
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3.1.1 A Entrevista que Dividiu a Internet 

 

Um dos momentos mais polêmicos do segundo turno das eleições presidenciais no 

brasil no ano de 2018 foi a entrevista realizada pelo Jornal Nacional com Bolsonaro. Embora 

fosse relativamente normal pequenos conflitos entre os candidatos à presidência e os 

jornalistas que estavam entrevistando os políticos, no caso Bolsonaro havia um contexto 

diferente, onde o candidato já defendia um discurso de “mídia corrupta” a respeito da Globo. 

Por este motivo a entrevista foi vista de uma perspectiva de embate entre Bolsonaro versus 

Rede Globo. 

O meme a seguir satiriza o momento em que o até então, o candidato à presidência, 

Bolsonaro tenta expor um livro que trata da sexualidade na infância na entrevista no Jornal 

Nacional no dia 28 de agosto. 

 

Figura 10- Meme pró-Bolsonaro 
 

 
Fonte: (Autor desconhecido) 

 

 

A grande piada do meme é o fato dos jornalistas não permitirem a exibição do 

conteúdo do livro na transmissão, o que para muitos soou como uma censura. Embora não 

foi declarado a frase “tem criança vendo”, algum grupo de pessoas interpretou com uma 

certa hipocrisia ao não poder mostrar um material supostamente fornecido por escolas 

públicas, mesmo que não tenha ficado claro o motivo da interferência dos jornalistas. 

 Como o objetivo do meme, de uma forma geral, é exaltar a atitude de Bolsonaro, o 

meme defende prevalentemente objetivos de direita, sendo assim categorizado como um 

meme de direita, com caráter persuasivo, conforme quadro 01 de Chagas (2017). Como um 
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meme de persuasão,  o convencimento é construído pela repetição sistemática da ideia que 

o candidato pretende emplacar, de maneira que os eleitores possam compreender e 

memorizar com facilidade a ideologia predominante no meme, produzindo um eco no espaço 

público (ROIZ, 1994), que cria um contágio psicológico favorável às intenções da campanha 

política do candidato.  

Tendo como base a categoria de análise da replicação, com relação a origem do meme 

e ao seu rastreio na web, através da ferramenta de pesquisa por imagens no Google, percebe-

se que foi postado pela primeira vez no site Reddit (2018), momentos depois da entrevista, 

logo em seguida a imagem foi postada no Twitter por várias contas diferentes, rapidamente 

viralizou.  

A montagem do meme consistiu em basicamente uma foto dos apresentadores do 

jornal que, na verdade era a capa do documentário “Jornal Nacional 50 anos de 

telejornalismo”, recortando apenas o jornalista William Bonner. Nesse recorte foi inserido o 

livro apresentado por Bolsonaro “Aparelho Sexual e Cia”.  

 

Figura 11 - Foto Jornal Nacional 

 
Fonte: Veja 2018 

 

E nesse sentido como exemplo da categoria replicação, foram observados, nesse 

meme, os efeitos de fidelidade motivando o surgimento de exemplares e aumentando o seu 

potencial, o que garantiu a sua proliferação original como pano de fundo.  A fecundidade 

garantiu o meme produzir cópias de si mesmo, o que desencadeou a longevidade, que é a 

capacidade de manter-se vivo em redes sociais. E o alcance na medida em que foi 

compartilhado nas redes sociais e atingiu vários públicos. Genericamente, a maioria dos 
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memes passam por toda essa trajetória, e na verdade, é essa trajetória que permite o 

caracterizar como meme, a questão aqui é ressaltar que o sucesso de um meme depende da 

exploração destas categorias em sua máxima potência e elas é que garantirão o seu sucesso.  

O meme analisado, representa de forma geral a empatia pelas ideias de Bolsonaro, 

as quais alegam constantemente uma tendência partidária da Rede Globo. As críticas à 

emissora e a seu suposto posicionamento de resistência a Bolsonaro, criaram um 

descredenciamento das matérias jornalísticas, uma espécie de estratégia de envenenamento 

do poço (das fontes), algo que perdura durante a campanha de Bolsonaro. Após o 

desentendimento com relação a exposição do conteúdo durante a entrevista, Bolsonaro abriu 

uma live em sua página oficial para poder expor o material, que segundo ele, está presente 

nas escolas públicas, assim como ele prometeu durante a entrevista na emissora de mostrar 

em algum outro lugar onde tenha liberdade, na tentativa de provar que sua afirmação era 

verdadeira.  

Dessa forma, percebe-se que estrategicamente utiliza as mídias tradicionais como 

parte secundária da campanha, conforme ele já afirmava na entrevista no programa “The 

Noite” exibido no dia 20 de março de 2017 na emissora SBT, sua estratégia estava voltada 

para internet. 

Por fim é importante enfatizar a participação política dos internautas na disseminação 

de ideias que colaboraram de certa forma para um político específico. Pessoas que querem 

exercer poder político, “ser ouvido”, se sentir parte de uma discussão que na verdade não 

compete ao sujeito que está compartilhando e sim, que faz função somente para preencher a 

lacuna das suas funções satisfatórias enquanto sujeito (DELEUZE, 2000).  

Nos memes a seguir foram ainda exploradas as polêmicas criadas em relação a 

entrevista já mencionada, quanto ao suposto conteúdo que a globo poderia ou não exibir para 

crianças, fortalecendo as questões defendidas por Bolsonaro em sua campanha política. 

Na figura 11, apresentada na página 43, ainda para construir um meme discursivo 

com uma função social que defende uma ideologia, apresentada no quadro 02, 

(GUERREIRO; SOARES, 2016), o argumento do tema fundamental inserido na campanha 

foi selecionado cuidadosamente, no caso a sexualização das crianças; foi 

introduzida variações argumentativas, adaptadas aos diferentes tipos de público, segundo o 

nível de educação e gostos, buscando conquistar um público. 

Na figura 12, a seguir, pode-se observar as dimensões alcançadas pelo debate com o 

candidato Bolsonaro a respeito da sexualização infantil, sobre a exposição do público infantil 

ás mídias. O meme insere-se na categoria de função social, o que se poderia analisar, 

conforme Guerreiro e Soares (2009), como um meme que tem um objetivo específico-que é 
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atrair adeptos, tem um conteúdo proposicional-divulgar a discussão sobre a sexualidade 

infantil e que incorpora uma ideologia que foi capaz de dividir o público. Sem muito texto, 

apenas com imagens atingiu seu objetivo que era criticar a Rede Globo e atrair o apoio do 

público alvo. Baseados nos estudos de Chagas (2017) pode-se apontar como um claro 

exemplo de meme persuasivo. 

 

Figura 12- Painel com memes sobre a entrevista do Jornal Nacional com Bolsonaro 

Fonte: Montagem do Autor (2019) 

 A seguir, buscou-se analisar um meme de discussão pública, trata-se da 

predominância de eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT) na região nordeste do Brasil, 

no segundo turno das eleições de 2018, durante a contagem de votos. 
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3.1.2 A Participação do Nordeste nas Eleições 

 

A Participação da Região Nordeste do Brasil no Segundo Turno das eleições de 2018 

foi fundamental, sem sua participação provavelmente não haveria segundo turno. De 

acordo com os dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), foram 20,28 

milhões do total de pouco mais de 47 milhões de votos que Fernando Haddad recebeu, o que 

lhe garantiu participar do segundo turno. Um meme que viralizou no período retrata essa 

situação. 

 

Figura 13 - Meme de esquerda 

 

 
 

Fonte: perfil @minyrds (twitter 2018) 

 

 

O meme alega que a Região Nordeste “carrega as eleições nas costas”, defendendo 

a possibilidade da virada do candidato do PT Fernando Haddad no segundo turno, com a 

hashtag ViraVirouHaddad. Esse meme além de ser explicitamente de esquerda, tem caráter 
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de resistência a onda conservadora promovida por Bolsonaro, exaltando a predominância de 

eleitores do PT nesta região.  

O meme tem várias camadas ou dimensões, usando o termo sugerido por Dirlam 

(2003). Sua primeira aparição trata-se de uma ilustração artística de um garoto dando seu 

coração para uma garota (Figura 13). 

Essa imagem circula a mais de 6 anos nas redes sociais antes do segundo turno, com 

postagens até mesmo na rede social Orkut, que foi descontinuada. Sua popularidade está 

vinculada a uma cultura da década passada, os emos. Através da ferramenta de pesquisa por 

imagens do google, consegue-se acesso a blogs de 2011 que faziam posts sobre histórias de 

romance melancólico usando esse desenho: 

 Figura 14 - Ilustração emo 

 

 
   

Fonte: (Autor desconhecido) 

 

Acontece que em algum momento ela se tornou parte de uma corrente, onde existia 

um certo apelo emocional para que fosse compartilhada. As características emotivas que 

vinham acompanhadas de um material auxiliar, geralmente algo romântico, agora, aparecem 

com características mais apelativas e generalistas. Invés de ser um romance entre um casal, 

a mulher da ilustração é interpretada como a mãe. 

A partir dessa viralização da imagem enquanto uma corrente apelativa, que acaba se 

tornando algo cômico por ser tão apelativo ao utilizar do sentimento de amor entre filhos e 

mães, começam a surgir outras montagens que ressignificam esse discurso de “compartilhar 

para que essa pessoa viva mais”. Dessa a estrutura do meme volta a aparecer para diversas 

temáticas diferente. Embora alguns memes usem essa estrutura apenas para fazer piadas, 

muitas vezes um humor no sense, existe uma mistura de alguns desses memes que utilizam 

dessa fórmula para construir um discurso simples e fácil de entender, como uma mensagem 
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de opinião. Na figura 15 existem alguns exemplos desse mesmo meme sendo aplicado para 

temáticas diferentes com pequenas adaptações em sua fórmula. 

 

 
Figura 15 - Meme de apelo emocional 

 

 
 

Fonte: (Autor desconhecido) 

 

Na próxima página, no primeiro meme da figura 16, a mensagem está reforçando 

suas opiniões positivas com relação ao ex presidente Lula, no segundo e no terceiro meme o 

assunto é apenas afirmações e opiniões sobre cenário do futebol.  

Por último, na mesma figura pode-se perceber um meme que não expressa opinião 

política alguma, apenas faz uso da estrutura do meme para construir uma piada. 

Nesse meme podemos perceber as características que Shifman (2014) atribui a 

categoria “mix”, onde o formato do meme pode ser recombinado e mesclado com outros 

memes, ou apenas com diversos assuntos, uma estrutura que se altera com base nos interesses 

do autor da montagem, sempre envolvendo temas em alta. 

 Em relação ao meme das eleições presidenciais de 2018, essa estrutura foi utilizada 

como ferramenta de expressão política com relação às contagens de votos que estavam sendo 

feitas no final do segundo turno, usando a mesma fórmula do meme, mas com um discurso 

político de militância. 
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Figura 16- Painel com memes da mesma estrutura 

 

 

 
Fonte: Próprio autor (2019) 

 

Uma outra discussão que permeou a campanha de 2018, foi a discussão sobre “quem 

é o cidadão de bem”, termo várias vezes empregado no discurso do então candidato a 

presidente Bolsonaro. A seguir buscou-se analisar os memes compartilhados na época. 

  

3.1.3 O Retrato do Cidadão de Bem 

 Por último, o meme selecionado trata-se de um modelo que foi reproduzido diversas 

vezes nos períodos das eleições. A popularidade da boneca Barbie já havia se manifestado 

com alguns memes na internet, principalmente por se tratar de uma figura presente na 

infância. Algumas vezes era aproveitado desse estigma doce e ingênuo da imagem da boneca 

para quebrar expectativas com memes de mensagens adultas e agressivas. Mesmo a figura 
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da boneca já sendo usada com alguns memes, na política ela aparece pela primeira vez nas 

eleições de 2018, a fim de ironizar críticas constantes ao PT. 

 O site Museu dos Memes alega que os memes da Barbie alcançaram uma média de 

2 mil curtidas em publicações no Twitter, o que deu inspiração para que criassem páginas 

como “Barbie e Ken Cidadãos de Bem”, que na época do post do Museu dos Memes em 23 

de outubro de 2018, já tinha passado de 280 mil curtidas (MÓR, 2018). 

 

Figura 17 - Meme Barbie anti-PT 

 

 
 

Fonte: (autor desconhecido) 

 

 O meme da barbie anti-petista é um meme de esquerda que tem como principal 

mensagem a incoerência de pessoas brancas e ricas que afirmavam frases anti-petistas como 

“o PT acabou com o Brasil”. A ironia do meme está no fato de pessoas supostamente 

privilegiadas postando críticas que seriam exageradas sobre a crise econômica supostamente 

causada pelo governo do Partido dos Trabalhadores. A figura da Barbie, uma garota branca, 

loira, heterossexual e rica, afirmando que o PT acabou com sua vida é um retrato caricato 

que a esquerda utilizou para zombar de pessoas que definiam o PT como o partido mais 

corrupto de todos os tempos. 

 Com o tempo as variações do meme da Barbie Anti-petistas foram incorporando 

outras frases típicas de pessoas privilegiadas que se sentiam a vontade de opinar em políticas 

públicas que têm como objetivo diminuir a desigualdade social. 
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As variações dos memes da Barbie e Ken, geralmente acompanhados da frase “eu 

particularmente acho que [...]” contribuíram para o crescimento de um debate que já vinha 

crescendo entre um acontecimento polêmico e outro nas redes sociais: a questão da 

representatividade no debate político, a apropriação de temas, o quão válido um discurso 

pode ser com base nas experiências dos indivíduos. Basicamente a internet se dividiu mais 

de uma vez para discutir temas como racismo inverso, privilégios e lugar de fala. 

 

 

Figura 18 - Painel com memes Barbie e Ken cidadãos de bem 

 

 

 
Fonte: Montagem do autor (2019) 

 

Este cenário de certa forma facilitou a absorção do meme da Barbie anti-petista, à 

medida que o meme conseguiu sintetizar o sentimento de injustiça na apropriação de 

discursos de políticas públicas nos perfis de pessoas que teoricamente não precisam dessas 
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políticas. Outro fato que contribuiu para que fizesse sentido o meme da Barbie anti-petista é 

a banalização de discursos anti-petistas. 

 Com a popularidade do governo Dilma desmoronando, começou a se tornar comum 

críticas ao PT com mensagens de ódio. Esse cenário que também contribuiu para a ascensão 

de Bolsonaro, como foi destacado no capítulo 2, se tornou algo muito presente em alguns 

memes no facebook e twitter, principalmente em páginas e perfis de direita. 
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CONCLUSÃO 

 

 Como os memes que dominam a internet brasileira são geralmente memes muito 

visuais, simples de serem reproduzidos e relativamente fáceis de serem configurados para 

internautas mais ativos, acaba se tornando uma ferramenta alternativa para expressar 

opinião. Usuários das redes sociais que estão mais engajados nas comunidades digitais 

acabam percebendo interesses e indagações políticas que não se discutem com tanto estímulo 

em lugares mais tradicionais, afinal debater sobre assuntos complexos envolve um certo 

amparo mais fundamentado na dialética verbal, na elaboração de ideias e argumentos 

consistentes e principalmente, noções de civilidade e respeito com próximos. 

 Acontece que o debate político muitas vezes é apontado como algo desgastante e até 

mesmo sem nenhum tipo de atração para as novas gerações. Nesse sentido, os memes 

tornam-se uma espécie de incentivo para o início de um processo de politização do indivíduo, 

que pode às vezes infantilizar os debates e simplificar de forma que perca o sentido de certos 

conceitos históricos, mas que ao menos mantém vivo os interesses cívicos da participação 

no cenário político, essencial para a manutenção da democracia, assim como outras 

ferramentas como jingles e slogans. Dessa forma, os memes são configurados como uma 

nova forma de se comunicar, sendo predominantemente mais expresso, eficazes quando bem 

feitos e efêmeros de forma geral. 

 Contudo, pode-se perceber que os padrões de bolhas sociais que são apontados por 

Dirlam (2004), Lévy (2010) se mantêm, ou até mesmo se intensificam na produção e 

compartilhamento quando tratamos de memes. Memes de direita satisfazem pessoas de 

direita e denunciam pessoas de esquerda, assim como acontece nos memes de esquerda, que 

atacam pessoas de direita e exaltam comportamentos vistos como ideais para pessoas de 

esquerda. Ou seja, as bolhas não se entrelaçam ideologicamente, elas não são permeáveis 

para aqueles que são externa a elas, que não possuem o mesmo posicionamento político. 

Os memes foram reconhecidos como uma importante ferramenta de comunicação, 

seja na política ou na publicidade, os memes estão cada vez mais alcançando papéis 

importantes nas análises e nas campanhas. E os candidatos que estão sabendo aproveitá-los 

conquistam seu público e criam uma certa fidelidade partidária, levando o eleitor a se engajar 

nas campanhas. Basta continuar observando a forma como evolui essa ferramenta, como 

serão utilizados a partir de novas mudanças e como serão constatados os efeitos dela sobre 

os eventos mencionados. 
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 Portanto, a partir dessas reflexões postas, devemos nos atentar ao modo que 

subestimamos os memes. Já que, como mencionado, o meme é uma ferramenta de extrema 

facilidade comunicacional que se propaga em alta velocidade pelas redes. No entanto, é 

perceptível como as mensagens dos memes também estão submetidas a complexidade de 

interesses políticos distintos, que podem colaborar para o fortalecimento de ideias que se 

descolam da realidade para defesa de interesses privados. Dessa forma é necessário encarar 

os memes de uma perspectiva mais crítica, a fim de compreender os interesses e objetivos 

por trás do discurso existente em um meme. 
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