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RESUMO 

Esta pesquisa tem como tema um estudo sobre memes e seu objetivo é analisar 
estratégias usadas nesse tipo de produção textual que contribuem para a construção 
da coerência.  As questões que orientam esta investigação são: Quais estratégias se 
destacam na produção de memes? Como essas estratégias contribuem para a 
produção da coerência nesses textos?  A análise é ancorada teoricamente em estudos 
do texto, como desenvolvidos pela Linguística Textual em sua abordagem 
sociocognitivo-interacional; estudos sobre a multimodalidade, na perspectiva 
sociossemiótica; e estudos sobre o meme compreendido como uma construção 
multimodal que se realiza em ambiente digital e é amplamente compartilhado, 
remixado e conectado ao conjunto de muitos outros memes não apenas por traços de 
semelhança em relação a alguns de seus componentes que resistem às alterações e 
lhes permitem ser identificados, mas também e, principalmente, por traços que 
evidenciam as transformações promovidas por seus produtores, usuários de redes 
sociais digitais. De base qualitativa, a pesquisa tem como corpus 17 memes 
relacionados ao tema da pandemia da Covid-19 que, extraídos das páginas “Bode 
Gaiato” e “Agostinho Sincero”, constantes na rede social Facebook e produzidos entre 
março de 2020 e junho de 2021, apresentam grande número de reações, 
compartilhamentos e comentários de seus usuários. Os memes coletados foram 
produzidos em um único quadro e são constituídos por elementos verbais e não 
verbais, compondo um design fixo. Consequentemente, não foram considerados 
nesta pesquisa memes produzidos com movimento, como é o caso de GIFs, stories e 
vídeos. Em relação aos memes analisados, os resultados indicam que os produtores 
utilizam estratégias verbais e visuais para que a sua produção seja reconhecida como 
memética e, nesse sentido, reiteram elementos popularizados em produções 
anteriores, adaptando esses elementos aos novos contextos, de modo que novos 
conteúdos são elaborados com elementos que os associam a grupos meméticos. Os 
memes analisados, macrotextualmente, estão relacionados a um conjunto de muitos 
outros memes no ambiente da rede por elementos referenciais e intertextuais 
constituídos por meio tanto da escrita quanto de imagens. Assim, os memes se 
conectam hipertextualmente, carregando em sua constituição múltiplos traços de 
produções anteriores e possibilitando ao leitor conexões diversas para a construção 
de sentidos a partir de cada remixagem realizada. Além disso, quanto aos aspectos 
gráficos, a análise evidencia que, nos memes selecionados, são observadas três 
camadas distribuídas pelo design para sugerir um roteiro de leitura: uma camada 
verbal, que se refere à fala da personagem; uma camada imagética com a imagem da 
personagem a quem a fala da camada verbal é atribuída; uma camada que 
corresponde ao plano de fundo da composição. Assim, estrategicamente, os 
produtores fazem uso de ferramentas tecnológicas disponíveis em redes sociais, 
aplicativos e sites geradores de memes para elaborar conteúdos, objetivando a 
repercussão de sua produção nas redes e a construção de sentidos por leitores. 

Palavras-chave: Memes. Multimodalidade. Estratégias textuais. Coerência. Internet. 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

This research has as theme a study on memes and its objective is to analyze strategies 
used in this kind of textual production that help in the construction of coherence. The 
questions that guide this investigation are: Which strategies are detached in the 
production of memes? How do these strategies contribute to the production of 
coherence in these texts? Theoretically, the analysis is based on text studies, as 
developed in the field of Textual Linguistics, in its sociocognitive-interactional 
approach; in multimodality studies, in the socio-semiotic perspective; and in meme 
studies, considering meme as a multimodal construction that takes place in a digital 
environment and that is widely shared, remixed and connected to a set of many other 
memes not only by similarity traits in relation to some of its components that resist 
changes and allow their identification, but also, and mainly, by traits that show the 
transformations promoted by their producers, users of digital social networks. This 
qualitative based research has as corpus 17 memes about the Covid-19 pandemic, 
extracted from the Facebook pages “Bode Gaiato” and “Agostinho Sincero”. These 
memes were produced between March 2020 and June 2021, and got a lot of reactions, 
shares and comments. The productions are presented in a single frame and are made 
up of verbal and non-verbal elements, composing a fixed design. Consequently, 
memes produced with movement, such as GIFs, stories and videos, were excluded 
from this research. Regarding the analyzed memes, the results indicate that producers 
use verbal and visual strategies so that their production is recognized as memetic and, 
thus, repeat elements popularized in previous productions, adapting these elements to 
new contexts, so new contents are elaborated with elements that link them to memetic 
groups. Macrotextually, the analyzed memes are related to a set that of many other 
memes in the network environment by referential and intertextual elements constituted 
through writing and images. Thus, memes are hypertextually connected and have in 
their constitution multiple traces of previous productions, allowing the reader to make 
different connections in order to build meanings based on each remix. Regarding the 
graphic aspects, the analysis shows that, in the selected memes, there are three layers 
distributed by the design which suggest a reading script: a verbal layer, which refers 
to the character's speech; an imagery layer with the image of the character to whom 
the speech of the verbal layer is attributed; a layer that corresponds to the background 
of the composition. Strategically, producers make use of technological tools available 
in social networks, apps and meme generator sites to create content in order to have 
an impact on social networks and to promote the construction of meanings by readers. 

Keywords: Memes. Multimodality. Textual strategies. Coherence. Internet. 
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INTRODUÇÃO 

Esta dissertação, inserida na linha de pesquisa Linguagem em Novos 

Contextos, área de concentração Estudos Linguísticos, do Programa de Pós-

Graduação em Letras da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), tem como 

tema o estudo sobre as estratégias verbais e visuais utilizadas na produção de memes 

sobre a Covid-19 visando à construção de sentidos. 

Com esse tema em vista, definimos nosso objetivo: analisar estratégias usadas 

na produção de memes que contribuem para a construção da coerência.  A fim de 

alcançarmos esse objetivo, estabelecemos duas questões que orientam esta 

investigação: Quais estratégias são usadas na produção de memes? Como essas 

estratégias contribuem para a produção da coerência desses textos?   

Para respondermos a essas indagações, precisamos compreender o meme e 

a sua dinâmica interacional na internet, mais propriamente nas interações das quais 

fazem parte pessoas reais que participam de grupos sociais virtuais, espaço em que 

o meme encontra um ambiente propício para ser facilmente remixado e amplamente 

compartilhado na malha flexível do universo digital. Para tanto, mais do que responder 

o que são os memes, vale-nos a missão de perceber o quão próximo eles estão das 

nossas práticas de vida, não somente as refletindo, mas também as influenciando. 

A história do meme acompanha a da internet e, como lembra Oliveira (2017, p. 

2), os memes conquistaram espaço de forma modesta com o surgimento dos 

emoticons, em 1982. Na ocasião, seu criador, Scott E. Fahlman, pretendia incorporar 

à escrita sinais gráficos que representassem os sentimentos. Em 1995, David S. 

Bennahum criou um informativo quinzenal (newsletter) denominado “MEME”, que 

reuniu vinte mil leitores, número expressivo para a época, considerando a quantidade 

de pessoas com acesso à internet. Essa publicação abriu caminho para a integração 

de elementos imagéticos nos textos e, assim, esboçava-se o que seria reconhecido 

como meme da internet. 

Depois disso, nos anos 2000, as novas ferramentas tecnológicas 

proporcionadas pela web 2.0 ampliaram a participação dos usuários da internet nas 

produções que circulavam na rede, o que, de acordo com Börzsei (2020), viabilizou a 

globalização cultural. Entre essas ferramentas, destacamos as máquinas de memes, 
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que são ferramentas encontradas em sites geradores de memes. Com isso, um novo 

conteúdo de entretenimento produzido pela integração de elementos escritos a 

elementos imagéticos rapidamente ganhou popularidade, especialmente pelo alcance 

ilimitado da rede.  

O meme, inicialmente, foi conceituado pelo viés biológico na obra publicada em 

1976, O gene egoísta, de Richard Dawkins, biólogo evolucionista. Esse estudioso o 

considerava um tipo de gene cultural que preserva informações da sociedade pelos 

comportamentos de fidelidade, fecundidade e longevidade. A sugestão de Dawkins foi 

tão bem aceita que um novo campo de estudos surgiu, a Memética, em que o meme 

era entendido como análogo ao gene. 

Teóricos como Hofstader (1985), Dennett (1991, 1996), Blackmore (1999), 

Boyd (2004) desenvolveram estudos nessa área, considerando os aspectos da 

genética como matrizes para a compreensão do meme. No entanto, novos conteúdos 

que estavam sendo amplamente compartilhados na internet fugiam das primeiras 

compreensões sobre o que é o meme.  

Por essa razão, memeticistas passaram a analisar os memes que se 

apresentavam principalmente nas redes virtuais de socialização, algo equivalente a 

deitar vinho novo em odres velhos. Como explica Shifman (2020, p. 81) “alguns 

trabalhos levaram essa analogia longe demais, procurando equivalentes culturais para 

todos os principais conceitos da genética evolutiva. [...] De fato não é necessário 

pensar na biologia quando se está analisando memes”.  

A contribuição de Shifman (2014) foi um divisor de águas por apresentar uma 

abordagem do meme da internet diferente daquela própria do campo da Memética. A 

noção apresentada ampliou a compreensão sobre o meme, que passou a ser visto 

não apenas como composto por imagens mixadas com textos escritos, mas também 

como objeto formado por vídeos, comportamentos, frases, expressões faciais e até 

mesmo pessoas.  

Neste trabalho, entendemos o meme como uma construção multimodal que se 

realiza em ambiente digital e é amplamente compartilhado, remixado e conectado ao 

conjunto de muitos outros memes não apenas por traços de semelhança em relação 

a alguns de seus componentes que resistem às alterações e lhes permitem ser 
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identificados, mas também e, principalmente, por traços que evidenciam as 

transformações promovidas por seus produtores, usuários de redes sociais digitais. 

Do ponto de vista teórico, de modo a compreendermos o objeto meme, 

fundamentamo-nos no estudo de Shifman (2014), que analisa e explica as produções 

meméticas, assim como fazem os trabalhos de Oliveira (2017) e Chagas (2020). Para 

abordarmos o meme como uma produção cultural que pode tratar de temáticas 

políticas, históricas, sociais, individuais, entre outras, sem com isso deixar de ser 

conteúdo provido de humor, sua principal característica, apoiamo-nos em Shifman e 

Katz (2005), Shifman (2007; 2008), Shifman, Coleman e Ward (2007), Shifman e 

Thelwall (2009), Boxman-Shabtai e Shifman (2015), Katz e Shifman (2017), Oliveira 

(2017), Nissenbaum e Shifman (2018), Lunardi e Burgess (2020), Salgueiro e Recuero 

(2020) e Ribeiro (2021). 

Do campo da Linguística Textual, em sua abordagem sociocognitivo-

interacional, em que leitor, autor e texto são responsáveis pela produção da coerência 

de um texto, adotamos os estudos de Beaugrande  (1997),  Elias (2013; 2015; 2020), 

Elias e Cavalcante (2017), Koch (1997; 2002; 2004), Koch e Elias (2010 [2006]), Koch 

e Marcuschi (1998; 2008) e Koch e Travaglia (1989). 

Sobre multimodalidade, em sua perspectiva sociossemiótica, tomamos como 

base os trabalhos de Kress (1997; 2003; 2011); Kress e Van Leeuwen (1998; 2001; 

2006) e Van Leeuwen (2021), em que as imagens são consideradas como modos 

semióticos textualmente compreendidos igual e conjuntamente com os conteúdos 

escritos. 

Dada a temática dos memes que escolhemos tratar nesta pesquisa, a 

pandemia da Covid-19, destacamos o que nos ensina Modesto (2020), que, por meio 

da análise de 75 imagens de memes veiculados nas redes sociais, reflete sobre a 

viralização do meme durante a pandemia. Nesse estudo, o autor demonstra que os 

memes constituíram importantes ferramentas para propagar as medidas preventivas 

contra a Covid-19 e conter a curva de disseminação, além do que reconhece a 

capacidade pedagógica e lúdica do meme, que possibilitou às pessoas se conectarem 

pelo riso durante o período de isolamento social, reforçando o senso de comunidade. 
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Em face do aumento de tráfego nos variados ambientes virtuais, em especial 

nas redes sociais, como consequência da limitação da interação presencial, 

selecionamos o meme como objeto do nosso estudo porque se trata de um tipo de 

produção que se adapta aos diversos contextos de produção. Os memes abordam a 

realidade com ludicidade e causam impactos no meio social, pois, por serem 

amplamente consumidos, equacionam as informações que trazem em suas 

produções. É importante notar que nossas inquietações não se centram nos leitores 

de memes, mas em seus produtores que, cientes dos impactos dessas produções, 

elaboram estrategicamente seus conteúdos.  

Por meio de determinadas estratégias, os memes alcançam ampla difusão nas 

mídias digitais, eles são remixados em designs multimodais cujos modos semióticos 

estabelecem múltiplas conexões com outros textos, com outros conhecimentos e 

experiências e com outras pessoas. As remixagens alcançam públicos variados com 

agilidade, e acabam por formar, informar, deformar e transformar opiniões.  

De base qualitativa, esta pesquisa tem como corpus 17 memes selecionados 

entre 1.297 memes coletados na rede social Facebook, especificamente, nas páginas 

do Bode Gaiato e do Agostinho Sincero, entre 1º de março de 2020 e 10 de junho de 

2021.  

Quanto à organização, esta dissertação é composta por quatro capítulos:  

- o primeiro capítulo apresenta, descreve e contextualiza o corpus da pesquisa;  

- o segundo promove uma revisão bibliográfica sobre o meme, a fim de indicar 

a concepção que orienta este trabalho;  

- o terceiro centra-se em pressupostos da Linguística Textual e em estudos 

sobre a multimodalidade que embasam a concepção de texto como um processo que 

demanda o uso de estratégias verbais e visuais na e para a concretização de um 

projeto de dizer e de sentidos que considerem (inter)subjetividade, conhecimentos 

compartilhados e interação; 

- por fim, o quarto capítulo volta-se para a análise dos memes selecionados 

quanto às estratégias empregadas por seus produtores e da repercussão dessas 

escolhas estratégicas na e para a leitura e a construção da coerência.  
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Considerando os memes, que são conteúdos lúdicos, em uma temática 

sensível da pandemia da Covid-19, a nossa proposta, partindo da perspectiva do 

produtor dos memes, centra-se na utilização de estratégias textuais, visuais e verbais 

e na produção da coerência.  
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1 CORPUS DA PESQUISA 

Considerando que o objetivo desta pesquisa é realizar um estudo sobre memes 

da internet, focalizando as estratégias usadas no processo de produção e a 

construção da coerência, apresentamos, neste capítulo, o corpus da pesquisa. Assim, 

em um primeiro momento, abordamos a rede social Facebook, contexto em que 

procedemos à coleta do corpus, tratamos de suas características e ambientes de 

interação, em razão da grande quantidade de memes que são produzidos e 

compartilhados em suas páginas, grupos e perfis diariamente. Na sequência, 

explicitamos o corpus propriamente dito, discorrendo sobre sua seleção, composição 

e descrição.  

1.1 O contexto dos dados da pesquisa: a rede social Facebook 

Criado em 4 de fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, 

Dustin Moskovitz e Chris Hughes, o Facebook tinha como objetivo facilitar a 

comunicação dos que faziam parte da comunidade da Universidade de Harvard. A 

dinâmica interacional dessa rede social se popularizou de tal modo que incorporou 

outras universidades e mesmo a sociedade em sua totalidade, conectando pessoas 

de diferentes países e superando os limites da distância física. Seus usuários podem 

se ver em fotos e vídeos, além de interagir por comentários em postagens, mensagens 

privadas ou chamadas com voz e vídeo. 

A empresa de Zuckerberg se apresenta atualmente como uma gigante digital 

conhecida pela criação e aquisição de outras corporações de aplicações eletrônicas 

de comunicação em rede massiva (como o Messenger em 2011, o Whatsapp em 2011 

e o Instagram em 2012), conforme se observa na linha histórica de aquisições que a 

empresa disponibiliza em seu site institucional (Figura 1). 
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Figura 1 - Linha de evolução histórica  

 

Fonte: site Meta.1  

 

Em 28 de outubro de 2021, o nome da multiplataforma mudou para Meta, o que 

representou a assunção de uma nova identidade corporativa. A partir de então, o 

termo “Facebook” passou a representar uma rede social dentro do grupo Meta, 

contando com mais de 3 bilhões de perfis de usuários e 200 milhões de empresas que 

promovem os próprios serviços e produtos. Diariamente são aproximadamente 100 

bilhões de mensagens e 1 bilhão de stories compartilhados2, números que a tornam 

uma das mais expressivas “representantes da cultura da convergência. Os usuários 

podem facilmente se conectar a sites externos, por exemplo, um artigo de jornal, 

clicando no botão ‘curtir’” (BARTON; LEE, 2015, p. 59) 

1.1.1 Os ambientes de interação do Facebook 

Como plataforma de interação virtual, a dinâmica de compartilhamento do 

Facebook se submete à modalidade de publicação e aos “locais” em que ficará 

acessível, os quais constituem ambientes de interação com funcionalidades e regras 

próprias. Esses locais, ou ambientes, são: stories, Messenger, Marketplace, grupos e 

páginas, e perfis sociais dos usuários. 

Os stories, publicações feitas por perfis pessoais ou por páginas, ficam 

disponíveis por 24 horas, assim, não são armazenados para acesso posterior.  

O Messenger, por sua vez, é uma aplicação autônoma de envio e recebimento 

de mensagens privadas que, além do compartilhamento de áudio, vídeo e imagem, 

viabiliza a interação síncrona por áudio e vídeo.  

 
1 Disponível em: https://about.fb.com/br/company-info/. Acesso em: 25 fev. 2021. 
2 Dados coletados do site institucional do Facebook. Disponível em: 
<https://about.facebook.com/br/company-info/>. Acesso em: 25 fev. 2021. 

https://about.fb.com/br/company-info/
https://about.facebook.com/br/company-info/


23 
 

 
 

Já os marketplaces funcionam como galerias virtuais em que se comercializam 

produtos e serviços diversos. Seu sucesso decorre da quantidade de usuários 

disponíveis na multiplataforma e das estratégias de marketing digital para a promoção 

e divulgação de produtos. 

Por fim, o perfil social do usuário é o primeiro ambiente a ser criado no momento 

do cadastro. Cada pessoa pode ter um perfil, que se conecta aos demais locais. Essa 

conta pessoal pode ser configurada quanto à privacidade e segurança, além do que, 

é possível fazer inúmeras conexões com outros perfis pela dinâmica da 

hipertextualidade.  

O mesmo usuário pode se inscrever em várias páginas e grupos, 

compartilhando conteúdos com redes distintas de usuários que apresentam 

afinidades. Ao passo que a página admite que todos os usuários do Facebook vejam 

os seus conteúdos e interajam pelos recursos tecnológicos, os grupos configuram 

comunidades específicas separadas em públicas e privadas.  

No grupo, os participantes são filtrados considerando-se um acordo prévio em 

que as regras de interação são apresentadas. O fundador do grupo privado pode, 

ainda, rejeitar um pedido de participação. Na página, a comunidade é construída pela 

ação de “curtir a página”, porém isso não impede que determinado usuário seja 

banido, isto é, que seja impedido, pelo criador da comunidade, de participar. 

1.2 Seleção, composição e descrição do corpus  

Memes são conteúdos multimodais que, longe de serem vistos apenas como 

meros indexadores, configuram um fenômeno interacional de amplo 

compartilhamento; trata-se de ferramentas de interação “fundamentais para entender 

expressões da cultura e manifestações populares no curso de eventos relevantes” 

(SALGUEIRO; RECUERO, 2020, p. 5), o que justifica sua seleção como objeto de 

atenção e análise nesta pesquisa.  

Para a composição do corpus, selecionamos 17 memes relacionados à 

pandemia da Covid-19, decretada em 11 de março de 2020. Esses memes foram 

publicados entre 1º de março de 2020 e 10 de junho de 2021, nas páginas Bode Gaiato 

e Agostinho Sincero, constantes da rede social Facebook. Os seguintes critérios 

guiaram a seleção do corpus:  
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-  memes relacionados à pandemia da Covid-19;  

- memes com amplo compartilhamento no Facebook;  

- memes que traziam em sua produção elementos verbais e não verbais, 

compondo um design fixo ou sem movimento. Consequentemente, não foram 

considerados os memes produzidos com movimento, como é o caso de GIF’s, stories 

e vídeos; 

- memes compostos em apenas um quadro.  

A coleta dos memes ocorreu em junho de 2021 e a última atualização dos 

dados referentes à quantidade de reações, comentários e compartilhamentos das 

publicações deu-se em 5 de novembro de 2021. Os procedimentos de coleta de dados 

deram-se em três fases. 

Na fase 1, realizamos pesquisa no mecanismo de buscas internas do Facebook 

com frases que combinassem as palavras-chave “pandemia”, “máscara”, “Covid-19”, 

“Coronavírus”, “quarentena”, “distanciamento social” e “meme”. A cada expressão 

pesquisada, atribuímos o filtro “página”, para que não aparecessem publicações de 

grupos ou perfis sociais de usuários. 

Os resultados dessa pesquisa propiciaram a seleção de nove páginas que, de 

acordo com a classificação proposta pela rede social, são consideradas páginas de 

humor. Dessas páginas, foram escolhidas aquelas que tivessem pelo menos um 

milhão de seguidores, ou seja, pessoas que marcaram a opção “curtir” ou “seguir”, 

com a finalidade de receber as publicações dessas páginas em seus feeds3, conforme 

representação disposta na Tabela 1 a seguir. 

Tabela 1 - Páginas selecionadas para análise de dados 

Páginas Milhões de seguidores 

Bode Gaiato 8,4 

Gina Indelicada 7,3 

Este é alguém 6,3 

Dilminha 5,2 

Agostinho Sincero 3,2 

 
3 Feeds são conteúdos exibidos em blocos que permitem passar os conteúdos por rolagem na ordem 
vertical. Conhecidos também como timelines, geralmente são organizados pela ordem de publicação, 
compartilhamento ou comentário dos conteúdos, configurando uma linha do tempo. 
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Bart Sincero 1,8 

Dilma Bolada 1,6 

Conselhos do He-Man 1,6 

Realidade Simulada 1,0 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Na fase 2, após exame do formato das publicações, a fim de explorarmos as 

características de replicação e remixagem dos memes da internet, selecionamos cinco 

páginas que apresentavam designs estáticos e mantinham um padrão na organização 

dos elementos. As páginas são:  Bode Gaiato, Este é alguém, Agostinho Sincero, Bart 

Sincero e Conselhos do He-man.  

Entre essas páginas, desconsideramos a página Bart Sincero, pois 

encontramos apenas três publicações que atendiam aos critérios de seleção do 

corpus.  Como selecionamos as publicações que fossem elaboradas em apenas um 

quadro, as páginas Este é alguém e Conselhos do He-Man, por sua vez, embora 

mantivessem publicações com design fixo, apresentavam sequências de quadros.  

Na fase 3, para selecionar as publicações, primeiramente recorremos à 

ferramenta de buscas nas páginas do Facebook, porém, considerando que os 

elementos verbais foram editados e publicados em formato de imagem, o mecanismo 

de pesquisa não pôde filtrar todas as publicações das páginas.  

Adotamos, então, a pesquisa manual, pela qual analisamos 1.297 publicações 

desde março de 2020 até junho de 2021. Considerando os critérios de seleção do 

corpus, realizamos a busca pelos álbuns de imagens postadas na linha do tempo e 

carregadas de dispositivos móveis, o que, automaticamente, excluiu da coleta os 

vídeos e as imagens dinâmicas, resultando em 61 publicações (Tabela 2). 

Tabela 2 - Seleção de publicações nas páginas 

Página Publicações 

visitadas 

Publicações 

selecionadas 

Total de 

publicações 

selecionadas 

Bode gaiato 845 32 61 

Agostinho Sincero 452 29 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Dessas produções selecionadas, escolhemos 17 pelo critério do tema 

relacionado à pandemia (Tabela 3).  Fizemos a captura da tela das publicações, com 

o nome da página no topo, a data, a descrição e o design da publicação, bem como 

com a quantidade correspondente a reações, comentários e compartilhamentos.  

Tabela 3- Corpus selecionado para análise 

Página 
Publicaçõe

s 

Reaçõe

s 

Comentário

s 

Compartilhamento

s 

Data de 

publicaçã

o 

Bode 

Gaiato 

Meme 1 19 mil 600 6,2 mil 01/03/2020 

Meme 2 23 mil 834 11 mil 20/03/2020 

Meme 3 25 mil 807 21 mil 21/03/2020 

Meme 4 24 mil 787 6,2 mil 21/03/2020 

Meme 5 21 mil 756 7,7 mil 24/03/2020 

Meme 6 8,8 mil 284 2,5 mil 22/05/2020 

Meme 7 24 mil 2,1 mil 10 mil 15/08/2020 

Meme 8 29 mil 721 8,5 mil 06/06/2021 

Meme 9 38 mil 1,3 mil 9,2 mil 10/06/2021 

Agostinh

o Sincero 

Meme 10 7,4 mil 216 4,2 mil 22/03/2020 

Meme 11 38 mil 747 22 mil 31/03/2020 

Meme 12 43 mil 2 mil 33 mil 02/04/2020 

Meme 13 50 mil 1,4 mil 34 mil 15/04/2020 

Meme 14 42 mil 5,1 mil 39 mil 06/03/2020 

Meme 15 50 mil 1,7 mil 72 mil 10/03/2020 

Meme 16 49 mil 2,8 mil 75 mil 28/03/2020 

Meme 17 55 mil 5,4 mil 94 mil 22/03/2021 

Totais 17 memes 546,2 mil 27,6 mil 455,5 mil  

Fonte: elaborada pelo autor. 

Após discorrermos sobre a constituição do corpus, passamos, no próximo 

capítulo, à fundamentação teórica que nos subsidia na análise dos memes.  
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O MEME DA INTERNET 

 

Neste capítulo, inicialmente, tratamos dos desafios e da comparação entre as 

várias abordagens relativas ao termo meme. Depois, passamos às concepções 

adotadas ao longo do tempo, de forma a compor um cenário abrangente da evolução 

desse objeto. Em seguida, discorremos sobre concepções e taxonomias propostas 

por estudiosos da memética (KNOBEL; LANKSHEAR, 2006; RECUERO, 2007; 

DAVISON, 2012; SHIFMAN, 2014; OLIVEIRA, 2017), uma vez que elas esclarecem o 

percurso que levou ao surgimento do meme da internet e como o meme do campo de 

estudo da Memética contribui nesse processo. Por fim, abordamos a relação entre 

meme e humor (SHIFMAN; KATZ, 2005;  SHIFMAN, 2007; 2008; SHIFMAN; 

COLEMAN; WARD, 2007; SHIFMAN; THELWALL, 2014; BOXMAN-SHABTAI; 

SHIFMAN, 2015; KATZ; SHIFMAN, 2017; OLIVEIRA, 2017; NISSENBAUM; 

SHIFMAN, 2018; LUNARDI; BURGESS, 2020; SALGUEIRO; RECUERO, 2020; 

RIBEIRO, 2021), que evidencia o aspecto sociocognitivo e interacional no 

processamento textual, já que um indivíduo não pode ser comandado a rir como um 

mero vetor programável; ele reconhece o humor em decorrência de variados 

processos e conhecimentos, viabilizando a compreensão sobre o que denominamos 

de meme atualmente e sobre como o leitor produz sentido com base nessa produção.  

 

2.1 O meme de Dawkins  

No campo da Memética, estudo formal dos memes, destacam-se trabalhos 

desenvolvidos por pesquisadores como Hofstadter (1985), Dennett (1991; 1996; 

1999), Blackmore (1999; 2000) e Leal-Toledo (2009; 2010; 2013; 2017), inspirados 

por Richard Dawkins, que publicou, em 1976, a obra O gene egoísta. Nesses estudos, 

o meme é concebido como uma unidade preservadora e replicadora de determinada 

informação cultural. Trata-se, conforme sustentado por Leal-Toledo (2017, p.75), de 

“uma unidade de cultura, um comportamento ou uma ideia que pode ser passada de 

pessoa para pessoa”.  
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Dawkins apresentou, em analogia às reflexões de abordagem genética 

evolutiva, o gene cultural, como segue:  

Precisamos de um nome para o novo replicador, um substantivo que 
transmita a ideia de uma unidade de transmissão cultural, ou uma unidade de 
imitação. ‘Mimeme’ provém de uma raiz grega adequada, mas quero um 
monossílabo que soe um pouco como ‘gene’. Espero que meus amigos 
helenistas me perdoem se eu abreviar mimeme para meme. Se servir de 
consolo, pode-se alternativamente, pensar que a palavra está relacionada 
com a ‘memória’, ou à palavra francesa même (DAWKINS, 2008 [1976] p. 
214). 

Para esse autor, cada aspecto cultural é constituído por unidades de imitação 

amplamente replicadas e preservadas a partir de uma seleção natural do que 

sobreviveu na memória social. Ele não se referiu ao meme como o conhecemos 

atualmente, uma vez que sua obra é anterior à popularização da internet. Dessa 

forma, essa primeira abordagem do termo não está relacionada à concepção atual do 

meme da internet4, configurando, inclusive, uma remissão aparentemente inócua, mas 

comumente presente nas primeiras linhas de várias pesquisas sobre o assunto, 

incitando uma inquietação sobre o quanto de meme tem o meme, ou seja, qual a 

relação entre o meme inspirado pela metáfora do darwinismo universal e o meme da 

internet. 

 Dawkins não se referiu ao meme como o conhecemos atualmente, uma vez 

que a sua obra é anterior à utilização popular da internet. O interesse por essa relação 

terminológica também foi elencado por Marino (2018, p. 10), para quem o meme “é 

um neologismo cunhado pelo biólogo evolucionista britânico Richard Dawkins [...] com 

o objetivo de identificar os novos ‘replicadores’ não-biológicos, ou seja, replicadores 

culturais”. A mesma preocupação está presente no trabalho de Chagas (2020, p.23) 

quando pergunta: “os memes de internet, afinal, são ou não são memes? Ou, posto 

de outra maneira, o que têm de meme os memes da internet?”.  

 

 
4 A expressão “meme da internet” é utilizada com o objetivo de estabelecer distinção em relação ao 
meme considerado no campo da Memética. 
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2.1 Desafios e comparação entre as abordagens do termo meme 

Há três desafios para quem estuda memes. O primeiro desafio relaciona-se ao 

julgamento da sociedade sobre a relevância de se pesquisar esse objeto, pois, como 

postula Ribeiro (2021, p. 140), os memes “são produzidos para obter efeitos de 

humor”, por isso é comum serem considerados conteúdos marcados pela 

superficialidade, servindo apenas para entretenimento e, assim, não contribuem para 

o enriquecimento do leitor e para satisfazer quaisquer demandas sociais.  

Nessa direção, Salgueiro e Recuero (2020) ponderam que o aspecto 

humorístico e a forma como geralmente são veiculados fazem com que sejam 

equivocadamente associados a uma “cultura ‘trivial’ ou ‘inútil’, de menor relevância”, 

de modo que “coloquialmente, são entendidos como ideias, brincadeiras, jogos, 

piadas ou comportamentos que se espalham através de sua replicação viral” 

(FONTANELLA, 2009, p. 8).  

Fato é que os internautas passam um tempo considerável consumindo memes 

e, embora muitos não percebam, há intensa conectividade entre o humor presente 

nesses conteúdos e as demandas sociais, pois “os memes são fundamentais para 

entender expressões da cultura e manifestações populares no curso de eventos 

relevantes” (SALGUEIRO; RECUERO, 2020, p. 5), visão que contraria aquela do 

senso comum, que tem o meme como uma produção descompromissada.  

Ribeiro (2021, p. 140) esclarece que o caráter humorístico do meme joga “com 

o contexto social, político, amplas situações que, mesmo tristes e trágicas, ensejam a 

crítica, o cinismo, o sarcasmo, o riso”. Diversos trabalhos se concentraram em 

compreender os usos do humor na rede virtual, entre eles, destacamos os de Shifman 

e Katz (2005); Shifman (2007; 2008); Shifman, Coleman e Ward (2007); Shifman e 

Thelwall (2009); Boxman-Shabtai e Shifman (2015); Katz e Shifman (2017); 

Nissenbaum e Shifman (2018); Lunardi e Burgess, (2020) e Ribeiro (2021).  

Börzsei (2020, p. 528), ao refletir sobre o uso diversificado do meme da internet 

e sobre sua relação com temáticas de ordem global e local, afirma que 

[...] por muito tempo, os memes de internet foram vistos como uma estranha 
produção de uma certa subcultura de internet, separada da realidade, exceto 
pelos momentos nos quais uma ou outra notícia da grande mídia traziam 
reportagens sobre as formas inusitadas através das quais as pessoas gastam 
o seu tempo na internet. 
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Nesse sentido, os memes podem ter o objetivo de simples entretenimento 

visual ou podem se utilizar de uma abordagem lúdica para espelhar demandas sociais 

que induzem ao pensamento crítico. Neste trabalho, por questões práticas e de 

adequação ao recorte temático da pandemia da Covid-19, os memes analisados 

correspondem ao segundo grupo, de modo que as publicações selecionadas veiculam 

constructos multimodais remixados ludicamente para uma finalidade reflexiva. 

O segundo desafio relaciona-se ao caráter polissêmico do termo, pois o meme, 

tal como atualmente popularizado nas redes sociais, difere da unidade sociocultural 

de Dawkins, embora ambos tenham a mesma nomenclatura. 

A própria evolução do conceito de meme proposto por Dawkins seguiu para 

outra direção em virtude das reflexões sobre a Memética (análoga à genética) que, 

segundo Hofstadter (1985, p. 65), é “a disciplina que estuda os memes e as suas 

conexões com os humanos e seus outros potenciais hospedeiros”.  

Leal-Toledo (2017), em sua obra Os memes e a memética: O uso de modelos 

biológicos na cultura, ao explicar a memética como “a ciência que estuda como os 

memes se programam”, elege como objeto de estudo as informações culturais, 

preservando, assim, a concepção primeira de Dawkins do meme como unidade 

cultural de transmissão que se espalha de pessoa para pessoa por cópia ou imitação. 

Chagas (2020, p.25) esclarece que, na definição de Dawkins, os memes são “ideias, 

bordões, modos de vestir, de cozinhar ou de construir”, que contribuem para uma 

discussão sobre o darwinismo universal. Nas palavras do autor, o  

[...] meme, [...], assim como o gene, se constitui como um replicador, uma 
unidade de transmissão, que carrega informações (biológicas, no caso dos 
genes; culturais, no caso dos memes) de um lado a outro e se espalha entre 
as pessoas como se as contaminasse (CHAGAS, 2020, p.25). 

Para a Memética, os memes, assim como os genes, competem a todo 

momento, porém, “somente memes adaptados a seu ambiente sociocultural se 

espalham de forma bem-sucedida, ao passo que outros se tornam extintos com o 

passar do tempo” (SHIFMAN, 2020, p. 79). 

Essa compreensão ladeia a participação humana e reforça a ideia de que as 

pessoas funcionam como hospedeiros operados pelos memes para que estes possam 
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se replicar, noção defendida por diversos pesquisadores da Memética, entre os quais, 

Blackmore (1999) e Heylighen e Chielens (2009). 

Outra perspectiva adotada no estudo dos memes é a de Conte (2000), 

corroborada por Shifman (2014). A primeira autora “reconhece a agência humana, 

abraçando uma perspectiva culturalista, em contraposição à controvérsia a respeito 

do papel do sujeito na memética” (CHAGAS, 2020, p. 37). Esse entendimento constitui 

um divisor de águas, pois permite compreendermos o meme como ator de 

transmissão cultural, e não mais como vetor. Desde a proposição dessa noção, a 

literatura faz a distinção entre o meme da Memética e o meme da internet. 

A designação “meme da internet” é fundamental para esclarecer que o objeto 

analisado nesta pesquisa é de viés não análogo à genética e, portanto, concebemos 

as pessoas como indivíduos ativos na construção de sentido do conteúdo que 

produzem ou que leem, embora reconheçamos que a metáfora proposta pela 

Memética, pautada na perspectiva biológica, possibilitou a migração do conceito para 

outros campos, como Tecnologia da Informação, Publicidade,  Linguagens etc., com 

a demanda da especificidade do contexto em que o meme é produzido ou analisado.  

Desse modo, o termo passou a ser correlacionado ao fenômeno virtual de 

comunicação e não ao replicador de informações culturais, ou seja, é possível 

pesquisar o meme sem recorrer às alusões genéticas, pois  

[...] não é necessário pensar na biologia quando se está analisando memes. 
As ideias de replicação, adaptação, e ajuntamento a um certo ambiente 
podem ser analisadas puramente sob uma perspectiva sociocultural 
(SHIFMAN, 2020, p. 81). 

O terceiro desafio decorre do segundo, pois, conforme aponta Börzsei (2020, 

p. 509), considerando o aspecto polissêmico do termo, cujos sentidos bifurcam em 

direcionamentos próprios e completos, “a maior parte das definições de memes de 

internet têm base em um conceito da biologia evolutiva”.  

Preserva-se, dessa forma, a ideia de unidade que guarda informações culturais, 

porém o meme encontrou um ambiente propício para ganhar popularidade 

considerável com o advento da web 2.0. Nesse sentido, trata-se de um termo que “foi 

cunhado em 1999 para descrever um número de novas tecnologias que pareciam 

estar mudando a paisagem da internet, que completava então uma década de 
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existência” (BÖRZSEI, 2020, p. 517), sendo resultado da pretendida democratização 

do acesso à internet, de modo que “o conceito de meme não é apenas útil para 

compreender tendências culturais: ele epitomiza a própria essência da assim 

chamada Era da Web 2.0” (SHIFMAN, 2020, p. 83).  

2.2 As concepções de meme no curso da história 

Diferentemente do meme de Dawkins, o meme de internet não pode ser 

facilmente definido e datado, o que representa um fator de complexidade para aqueles 

que o estudam.  

Sales (2018), embora afirme não haver registros oficiais sobre o primeiro 

meme, sugere que a primeira aparição do termo, criado por Joshua Schachter, 

ocorreu no site www.memepool.com, em 1998, ou seja, dez anos após o advento da 

internet no Brasil.  

2.2.1 Os primeiros memes no ciberespaço (1982) 

Para Börzsei (2020, p. 509), “um dos primeiros (talvez até mesmo o primeiro) 

memes da internet foi o emoticon”, “criado em setembro de 1982 por Scott E. Fahlman 

e composto inteiramente por sinais gráficos, o :-) e o :-( tinham como objetivo resolver 

o problema da falta de contexto relativa à comunicação visual” (OLIVEIRA, 2017, p. 

2). Mais especificamente, Börzsei nos esclarece acerca do início da utilização de 

emoticons como sinais comunicativos que o 

[...] usuário ávido da Usenet, Fahlman constatou que a falta de um canal 
visual na comunicação online precisava ser ultrapassada para evitar mal-
entendidos, por exemplo, ao fazer uso de humor ou sarcasmo. Ele sugeriu o 
uso de :-) como uma forma de marcar as postagens que não deveriam ser 
levadas a sério. Ele também criou :-( proposto como sinal para indicar que a 
postagem é, de fato, séria (BÖRSZEI, 2020, p. 513). 

Silva (2011, p. 102) explica que “o emoticon é uma forma de comunicação de 

natureza paralinguística, derivada da união dos seguintes termos da língua inglesa: 

emotion (emoção) e icon (ícone)”. O emoticon, então, configura um ícone que 

manifesta emoções, contribuindo para o sentido do texto, ou como o autor 

complementa, “é uma imagem que traduz ou pretende traduzir o estado psicológico e 

emotivo de quem o emprega, por intermédio de ícones ilustrativos de uma expressão 

facial”. Contudo, como pontua, Fahlman não foi o primeiro a utilizar os sinais gráficos 
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que configuram os emoticons, na verdade, “o primeiro registro de caracteres de texto 

ocorreu no jornal New York Herald Tribune em 10 de março de 1953, página 20, 

coluna 4-6” (SILVA, 2011, p. 103), ilustrado na Figura 2. 

Figura 2 - Propaganda do filme “Lili” 

 

Fonte: Site Wikimedia Commons5 

A contribuição de Fahlman para o que ficou conhecido como emoticons ganhou 

notoriedade por causa da popularização desses elementos na internet. Como Oliveira 

(2017, p. 2) observa, “em questão de meses, foram criados novos emoticons partindo 

também de sinais gráficos – e aquilo que havia sido iniciado no Bulletin board da 

 
5 Nesse site consta como fonte do anúncio o New York Herald Tribune (10 de março de 1953, p. 20, 
col. 4-6). Disponível em: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NYHT_Smiley_10th_March_1953.jpg. Acesso em: 30 abr 
2021. 
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Universidade Carnegie Melon chegou à ARPANET e à Usernet”. A  rápida 

disseminação da “carinha sorridente” na internet fez surgir a primeira manifestação de 

meme nesse ambiente digital.  

2.2.2 Do projeto de Bennahum ao meme da internet (de 1995 a 2000) 

O emoticon foi, então, uma abertura para o meme convencional. Novas 

tecnologias proporcionaram novos recursos e, consequentemente, novos 

comportamentos dos usuários da internet. Em 1995, David. S. Bennahum, 

pesquisador formado em história e literatura, instigado por entender as consequências 

culturais, econômicas e políticas do ciberespaço, iniciou um boletim informativo 

quinzenal (newsletter) denominado “MEME”, que chegou a contar com vinte mil 

leitores. 

 Na página inicial de seu site, memex.org, ainda ativa, há a seguinte definição: 

Meme (pronuncia-se ‘meem’): uma ideia contagiosa que se replica como um 
vírus, sendo passado de mente em mente. Os memes funcionam igualmente 
ao gene dos vírus, propagando através de redes de comunicação e contato 
cara-a-cara entre as pessoas. A raiz da palavra ‘memética’, um campo de 
estudo que postula o meme como unidade básica da evolução cultural. 
Exemplos de memes incluem melodias, ícones, declarações e frases de 
moda.6 

Essa definição evidencia que diante do questionamento de Chagas (2020, p. 

23), se “os memes da internet, afinal, são ou não são memes” da Memética, é 

importante refletir sobre alguns estudos da segunda metade da década de 1990. 

Nesse período, uma parte dos pesquisadores cognitivistas das ciências da 

computação (HEYLIGHEN, 1996; BEST, 1997; MARSHALL, 1998) passaram a utilizar 

a Memética como “base para compreender melhor a internet, tanto na sua operação 

como na maneira como é usada” (MARSHALL, 1998).  

 
6 No original: “meme: (pron. ‘meem’) A contagious idea that replicates like a virus, passed on from mind 
to mind. Memes function the same way genes and viruses do, propagating through communication 
networks and face-to-face contact between people. The root of the word ‘memetics’, a field of study 
which postulates that the meme is the basic unit of cultural evolution. Examples of memes include 
melodies, icons, fashion statements and phrases”. Disponível em: 
http://www.memex.org/welcome.html. Acesso em: 26 set. 2021. 
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2.2.3 O imagético na composição do meme (de 2000 a 2006) 

Em 2006, Jenkins escreveu obra intitulada Cultura da convergência, em que 

reflete sobre os aspectos das plataformas de mídia emergentes à medida que 

convergem. Obviamente, nesse trabalho, resgatou os aspectos midiáticos trazidos 

pela tecnologia digital que observou nos primeiros anos do século XXI.  

No mesmo ano, Michele Knobel e Colin Lankshear escreveram o artigo Online 

memes, affinities and cultural production, publicado em 2007 no livro A new literacies 

sampler, de Peter Lang. Aqueles autores, mesmo antes do amadurecimento da 

distinção entre o meme da internet e o de Dawkins, identificaram “um conjunto de 

memes online, como jornais digitais, televisão, revistas eletrônicas e fóruns de notícias 

entre os anos de 2001 e 2005” (KNOBEL; LANKSHEAR, 2020 [2006], p. 87). Esse foi 

o resultado de um estudo iniciado em 2000, quando identificaram o que nomearam 

em 2003 de memealização como um “novo letramento”, ou seja, “uma poderosa 

experiência de letramento em um metanível” (KNOBEL; LANKSHEAR, 2003, p. 37). 

Embora ainda embrionária, a perspectiva assumida era incrivelmente preditiva, 

pois em face aos estudos sob a convencional concepção da Memética, pela qual se 

comparavam o meme teórico, análogo ao gene, ao novo meme veiculado na internet, 

os autores ponderaram que “essas similaridades não vão muito além disso” (de 

analogias) (KNOBEL; LANKSHEAR, 2020 [2006], p. 88), pois 

[...] é altamente improvável que muitos, se algum, dos chamados memes de 
internet, dos tipos aqui tratados, tenham tido, mesmo que remotamente, o 
tipo de vida literária ou a influência cultural que os sérios memeticistas 
atribuem aos memes. E, em que pese o fato de os memes tradicionais e as 
condições de seu sucesso terem sido identificadas ex-post facto por 
memeticistas, muitas tentativas foram executadas para criar memes online 
por meio de técnicas de engenharia reversa debruçadas em calcular as 
características de memes bem-sucedidos e/ou de modo simplesmente 
oportunista (KNOBEL; LANKSHEAR, 2020 [2006], p. 88). 

Knobel e Lankshear (2020, p. 91) entendem o meme como “um termo popular 

para descrever a rápida consolidação e disseminação de uma ideia particular, 

apresentada como um texto escrito, imagem, ‘movimento’ de linguagem ou alguma 

unidade de ‘material’ cultural”, uma concepção que possibilita compreendermos o 

meme como um meio de conectar as pessoas por suas ideias disponibilizadas na web. 

Isso porque o novo século trouxe uma era de interações digitais, na qual se torna 
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relevante “conectar as pessoas do mundo todo, compartilhar conteúdo na história e 

experiências” (BÖRZSEI, 2020, p. 517). 

A conexão entre as pessoas se dá por conteúdos com os quais elas se 

identificam, pois espelham as suas experiências do mundo real no ambiente virtual. 

Um exemplo é o meme All Your Base Are Belong to Us (Figura 3), que, segundo 

Börzsei (2020, p. 517), foi inspirado em uma “sequência de abertura mal traduzida do 

jogo de fliperama Zero Wing, de 1989”. A tradução do japonês para o inglês foi 

empregada com evidente sarcasmo por jogares que utilizavam como avatar de perfil 

em fóruns a personagem Cats, com a frase abaixo da imagem. 

Figura 3 - Meme “All your base are belong to us” 

 

Fonte: Site Iluminerds.7 

Embora a brincadeira tenha iniciado em 1998, como destaca Börzsei (2020, p. 

517), a imagem remixada “alcançou picos inimagináveis depois de novembro de 2000, 

quando o primeiro tópico do Photoshop foi aberto nos fóruns do Something Awful”, 

contando com aproximadamente duas mil reproduções. O autor, ao acrescentar que 

“nenhum meme remixado alcançou tamanha viralidade antes e [que] há uma série de 

razões para que esse meme em particular se tornasse tão popular naquele momento 

específico” (BÖRZSEI, 2020, p. 517), refere-se às novas ferramentas tecnológicas 

que cada vez mais possibilitavam aos usuários gerarem memes.   

 
7 Disponível em: <http://www.iluminerds.com.br/all-your-base-are-belong-to-us/>. Acesso em: 7 abr. 
2020. 
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Com essas ferramentas, que permitiam a manipulação de imagens, o 

componente imagético passou a ser remixado em releituras humorísticas sobre 

eventos da realidade. Para Oliveira (2017, p. 3), “tais unidades digitais em fluxo 

passaram definitivamente a serem conhecidas como memes a partir da ascensão do 

4Chan”, rede social (ou antissocial, como foi denominada posteriormente) que 

permitia aos seus usuários interagirem sem que fosse necessário se identificar, o que 

disseminava, inclusive, notícias falsas que alcançavam grande visibilidade. Mesmo 

que originalmente o objetivo de seu criador, Christopher Poole, de 15 anos de idade, 

fosse reunir em seu fórum um público que compartilhasse a apreciação por mangás e 

animes, a plataforma ganhou fama por seu caráter de anonimato.  

Contudo, a autora considera a invenção de Poole “como um dos grandes polos 

de produção (sub)cultural na Web, tornando-se a primeira, e talvez a mais original, 

máquina de memes”. Marino (2018, p. 14) também ressalta essa criação e explica que 

os memes 

[...] de internet circulavam principalmente em fóruns de mensagens e em 
blogs pessoais. Os mais importantes desses fóruns são o 4chan (uma 
verdadeira fábrica de memes, criado em 2003 pelo geek americano de 15 
anos Christopher Poole, também conhecido como moot) e o Reddit (criado 
em 2005). O 4chan estabeleceu o padrão dos memes de Internet 
contemporâneos.  

Com o tempo, o conteúdo imagético passou a ser facilmente editado pelos 

usuários das redes, de modo que não era mais necessário ser profissional da área de 

edição gráfica para conseguir (re)criar imagens, bastava, para isso, ter acesso à 

internet, escolher a imagem e usar a criatividade. Desse modo, uma nova tendência 

foi popularizada: os aficionados pelas novidades tecnológicas passaram a utilizar 

ferramentas virtuais para remixar imagens, o que levou à elaboração dos primeiros 

memes da internet, ou seja, os 

[...] avanços da tecnologia da fotografia digital, assim como seu acesso a um 
público mais amplo, resultaram em um número crescente de imagens 
pessoais aparecendo on-line, completamente à disposição da comunidade 
de memes (BÖZSEI, 2020, p. 523). 

Em meados de 2000, os animais domésticos começaram a figurar na 

composição de memes, consumando um comportamento cada mais vez mais usual. 

Oliveira (2017, p. 3) observa que as “máquinas de memes” foram “o marco zero para 

inúmeros fenômenos expressivos da Web que desaguam no que vem a ser a cultura 
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memética que hoje se apresenta”. A autora confere destaque aos LOLcats (Figura 4), 

memes com gatos em sua composição, “a primeira manifestação proeminente do 

gênero conhecido como image macro”, que faz parte de sua proposta taxológica 

abordada adiante nesta pesquisa.  

 

Figura 4 - Happy cat (2007) 

 

Fonte: Site Cheezburger.com8 

 

A ideia foi tão bem recebida pelos usuários de internet que atualmente os gatos, 

e outros animais de estimação, continuam sendo remixados e compartilhados. 

Conforme relata Börzsei (2020, p. 523), “acredita-se que os dois famosos exemplos, 

‘Advice Dog’ e LOLcats, foram ambos originados em 2006 e se mostraram 

extremamente determinantes na formação da cultura dos memes de hoje em dia”. 

Outro exemplo é o gato Tião, que serve como elemento de composição para o meme 

“gato entrevistado” (Figura 5).  

 

 
8 Disponível em: <https://cheezburger.com/875511040/original-cat-meme-that-started-cheezburger>. 
Acesso em: 10 abr. 2020. 
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Figura 5 - Meme “Gato entrevistado" 

 

 Fonte: Site Museu de memes.9 

 

O meme “gato entrevistado”, popularizado a partir de 2006, representa a 

estabilidade de alguns memes e registra uma tendência atrelada ao imaginário 

fantástico humano, pois “não há dúvidas de que animais antropomórficos sempre 

foram uma parte importante da cultura e desde a Idade Média eles vêm aparecendo 

em contos de fada, piadas de animais e filmes da Disney” (BÖRZSEI, 2020, p. 527), 

assim, podemos notar que o meme da internet abarca uma representação cultural. Os 

LOLcats consideram as características convencionais dos gatos culturalmente 

condicionadas e a diversidade de remix desse meme, que vem “da ampla variedade 

de estereótipos tradicionalmente associados a eles, como o gato ‘cuca-fresca’, o gato 

preguiçoso ou, ainda, o gato (preto) maléfico” (BÖRZSEI, 2020, p. 527). O meme da 

internet, que progressivamente passou a ocupar um considerável espaço nas 

interações em rede, apresentou-se como um constructo de objetos distintos que 

configuram múltiplas semioses, remixados e amplamente compartilhados. 

 

 
9 Disponível em: <https://www.museudememes.com.br/sermons/gato-entrevistado/>. Acesso em: 16 
abr. 2021. 
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2.2.4 A transição de concepção dos memes da internet (2006 a 2009) 

Diante do redirecionamento do meme da internet em relação aos convencionais 

estudos da Memética, autores como Hofstader (1985), Dennett (1991; 1996), 

Blackmore (1999), Boyd (2004) e Recuero (2007) refletiram, identificaram e 

classificaram os tipos de memes tendo em vista as características elencadas por 

Dawkins (2008 [1976]).  

Trata-se de uma fase de transição, em face do entendimento sobre a utilização 

do termo para outro aspecto de interação social, a analogia com a genética evolutiva 

serviu de base para se entender o meme da internet. A partir da exposição de Dawkins 

(2008 [1976], p. 126) de que “os memes disputam nossa atenção e o limitado espaço 

de armazenamento de informações nos nossos cérebros, através da capacidade de 

fazer cópias de si mesmos”, Blackmore (2000, p. 6) conclui que o meme é aquilo que 

aprendemos do outro por meio da imitação, assim, quando imitamos alguém, 

[...] algo é passado adiante. Esse ‘algo’ pode então ser passado adiante de 
novo, e de novo, e assim ganha uma vida própria. Nós podemos chamar essa 
coisa uma idéia, uma instrução, um comportamento, um pedaço de 
informação (BLACKMORE, 2000, p. 6). 

Algumas tensões surgiram oriundas de inquietações sobre a proposta de 

Dawkins e sobre a abordagem de Dennett (1991; 1996), para quem a seleção natural 

dos memes é resultado de uma competição pelos recursos da mente.  

Blackmore (1999; 2000; 2002) dissocia o meme da coordenação 

exclusivamente humana, pois “assume a memética como uma perspectiva orientada 

não pelo humano, mas pelos próprios memes” (CHAGAS, 2020, p. 26), adotando, 

desse modo, uma perspectiva contrária aos pressupostos da sociocognição. Segundo 

Blackmore (2002, p. 2), os memes nos usam “para que possam ser copiados, sem se 

interessarem por seus efeitos sobre nós, sobre nossos genes, sobre nosso planeta”. 

Essas reflexões foram fundamentais para que outros pesquisadores assumissem 

novas perspectivas sobre o meme e sobre a Memética.  

Com base em estudos de Blackmore (1999; 2000; 2002), Recuero (2007) 

desenvolveu pesquisa baseada na análise de 420 memes presentes em 70 weblogs. 

Esse trabalho nos ajuda a entender duas características importantes: (1) a 

persistência das associações aos aspectos convencionais da Memética resultou numa 
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concepção insustentável de meme da internet; (2) o meme da internet não surgiu por 

uma coincidência, como um fenômeno estremado em relação à Memética e à obra de 

Dawkins.  

A primeira característica se refere ao esforço extremo em forçar conjecturas 

comparativas da biologia para explicar os memes. Shifman (2020, p. 81), em um 

posicionamento crítico, observa que “alguns trabalhos levaram essa analogia longe 

demais, procurando equivalentes culturais para todos os principais conceitos da 

genética evolutiva. [...] De fato não é necessário pensar na biologia quando se está 

analisando memes”.   

Obviamente, os moldes precisos da genética não servem para estruturar as tão 

imprevisíveis e multiformes socializações humanas, sendo um procedimento inviável 

para quaisquer compreensões de perspectivas socioculturais, incluindo os memes. 

Assim, sobre a tensão entre as acepções antagônicas de Dennett e Blackmore, 

Shifman (2020, p. 81) ainda acrescenta: “Eu por outro lado, sustento que a agência 

humana é subjugada não de forma inerente pelo conceito de meme em si, mas por 

uma corrente específica de seus intérpretes”. O entendimento da autora é de que a 

mente humana não é uma máquina de memes, conforme defendido por Blackmore, 

operada por atuações dos memes em busca de longevidade, de modo que “devemos 

tratar pessoas não como vetores de transmissão cultural, mas como atores por trás 

deste processo” (SHIFMAN, 2020, p. 81).  

Da mesma forma, Recuero (2009, p. 123), ainda que adotando as 

características dos memes apresentadas e difundidas pela Memética, discorda de 

Dawkins e de Blackmore com relação ao homem ser apenas um hospedeiro 

“controlado” pelos memes. Para ela, a difusão dos memes é consequência da livre 

agência dos sujeitos envolvidos, que não são apenas vetores funcionando como 

meios utilitários de propagação. De acordo com Jenkins (2006, p. 47), os 

consumidores da nova mídia, usuários da internet, passam a ser mais participativos, 

pois “se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos consumidores 

são ativos”, no sentido de não apenas ver os conteúdos digitais, mas também de 

alterá-los e compartilhá-los na rede. 

Com tais considerações, Shifman, Jenkins e Recuero dilucidam tanto a 

liberdade que existe na (re)criação/leitura do meme, quanto a imprevisibilidade com 
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relação ao sentido compreendido nesse tipo de conteúdo por todos que o acessam e 

o compartilham, pois “a representação de pessoas como agentes ativos é essencial 

para compreender memes de internet, particularmente quando seu significado é 

dramaticamente alterado no curso da difusão memética” (SHIFMAN, 2020, p. 81).  

A segunda característica é um desdobramento da primeira, pois, quando se 

assume, em uma revisão da literatura dos estudos sobre os memes, a existência de 

uma fase de transição, inclusive com certa tensão no processo de dissociação entre 

o meme de Dawkins e o meme da internet, admite-se, por logicidade, que há um 

contínuo reflexivo entre os dois.  

Chagas (2020) menciona a sempre presente lembrança de Dawkins nas 

introduções dos estudos sobre o meme da internet para marcar a origem do termo. As 

dissertações, os artigos, os livros, entre outras publicações, comumente citam a obra 

O gene egoísta no primeiro parágrafo para estabelecer tal origem. O posicionamento 

de Chagas, no entanto, não determina uma incongruência nessa citação, aliás, as 

primeiras linhas da introdução de sua obra é “Meme é um termo cunhado em 1976, 

pelo biólogo Richard Dawkins, em seu livro O gene egoísta” (CHAGAS, 2020, p.23). 

Sendo assim, Chagas (2020) vai no sentido explicar o dano à compreensão do 

fenômeno meme que a citação a Dawkins acarreta quando se coloca sem discernir, 

no desenvolvimento do texto, a diferença entre o meme da Memética e o meme da 

internet.  

Segundo Chagas (2020, p. 23), a ausência de “discussão sobre o quanto essa 

remissão é inócua, quando não danosa à compreensão do fenômeno”, apresentando, 

na sequência, uma antologia dos memes, em que esclarece que “a leitura de 

Blackmore (1999; 2000) permite à memética avançar por novos territórios”.  

Os estudos sobre o meme da internet realizados na primeira década do século 

XXI  permitiram aos pesquisadores examinar os conteúdos meméticos segundo novas 

perspectivas e concepções, dissociando de vez o meme da internet do campo de 

estudo da Memética. Chagas (2020, p. 27) esclarece que os estudos não mais 

restritos à perspectiva da Memética e suas analogias à genética fazem lançar as 

“bases para uma aproximação entre os estudos sobre os memes e o campo da 

Comunicação”.  
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2.2.5 Identificação pessoal, temática local e alcance global (2008 a 2010) 

Os primeiros estudos sobre meme mencionados anteriormente, em face do 

redirecionamento do meme para a internet, trouxeram ricas reflexões sobre as 

manifestações iniciais acerca desse elemento. No entanto, talvez pela preocupação 

em estabelecer parâmetros e identificar as bases para a viabilidade do 

desdobramento de pesquisas ou, conforme explica Börzsei (2020, p. 529), porque os 

memes ainda eram “vistos como uma estranha produção de uma certa subcultura de 

internet, separada da realidade”, o objeto da realidade, ou seja, a atuação dos 

usuários da internet com relação aos memes não foi devidamente considerada, 

marcando certo paralelismo, talvez distanciamento, entre a teoria sobre a prática da 

realidade e a realidade efetivamente prática. 

Foi, porém, ao fim da primeira década do século XXI, que surgiram trabalhos 

baseados na abordagem da realidade efetivamente prática, como os de Börzsei 

(2012; 2013) e Shifman (2014). Não é incomum (nem inusitado) que as pesquisas 

abordem o passado imediato, principalmente porque a definição de meme continua 

como não concluída na lista de tarefas dos pesquisadores, constatação que nos 

remete à segunda metade da primeira década do referido século, em que o meme da 

internet, como objeto daquela realidade, ocupou definitivamente o seu espaço 

sociocultural.  

Considerando a popularização do acesso à internet e as atualizações de 

recursos tecnológicos presentes no ciberespaço, o meme passou a ser um elemento 

de identificação pessoal com temáticas locais e alcance global. Para consubstanciar 

essa afirmativa, é fundamental termos em conta o histórico dos memes e as 

características desse objeto, que vêm de referências às vezes não convencionais, 

como sites de veiculação de memes com fins de entretenimento, sem fundamento 

científico. 

Enquanto no ambiente acadêmico discutia-se o quanto do meme de Dawkins 

há no meme da internet, foram os membros de diversas comunidades virtuais que 

despretensiosamente o caracterizaram nas redes sociais e em sites como 4Chan 

(criado em 2003), Reddit (criado em 2005), I Can Has Cheezburger (criado em 2007), 

9GAG (criado em 2008), Know Your Meme (criado em 2008), Memegenerator (criado 

em 2009), Quickmeme (criado em 2010), entre outros.  
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Como menciona Marino (2018, p. 16), trata-se de uma fase “industrial” e, ao 

mesmo tempo “autorreflexiva” (ainda apresentando traços da subcultura),  

marcada pelo nascimento de redes sociais e sua explosão mundial (2007-
2010) e pela criação de recursos dedicados a memes de internet, 
notadamente, websites temáticos com galerias bem estruturadas, geralmente 
oferecendo ferramentas semiautomáticas para que leigos também possam 
criar seus memes (MARINO, 2018, p. 14). 

Conforme explica Börzsei (2020, p. 529), a partir de 2000 “a cultura dos memes 

online assistiu a um aumento contínuo dos memes mais locais”, tendência que, com 

a evidente globalização cultural combinada com o alcance ilimitado das interações em 

rede (proporcionadas pela web 2.0), fez a combinação entre local e global transformar 

“o meme de internet em um veículo global [...] que permite às pessoas falar sobre 

seus tópicos locais” (BÖRZSEI, 2020, p. 529), ou seja, como consequência do acesso 

à internet, as temáticas locais começaram a ser mundialmente conhecidas. Para 

exemplificar, Börzsei se utiliza do meme ilustrado na Figura 6. 

 

Figura 6 -  Meme “Kanye Interrupts” 

 

Fonte: Site Know your meme.10  

Esse meme foi criado em 13 de setembro de 2009, quando o rapper Kanye 

West inusitadamente interrompeu a cantora Taylor Swift enquanto ela recebia o 

prêmio “Best Female Video”, no MTV Video Music Awards. Ao tomar o microfone, ele 

defendeu que quem realmente deveria ter recebido o prêmio era Beyoncé. Enquanto 

 
10 Disponível em: <https://knowyourmeme.com/memes/kanye-interrupts-imma-let-you-finish>. Acesso 
em: 20 abr. 2021. 
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a mídia jornalística divulgava o ocorrido com o convencional apelo idealista do mundo 

das celebridades, os usuários de internet ironizavam o ocorrido, manifestando 

intervenções em diversos perfis de mídias sociais e expressando um posicionamento 

sobre suas preferências (Figura 7).  

 

Figura 7 - Compilado do meme “Kanye Interrupts” 

 

Fonte: site Know your meme.11  

 

A percepção de que as tecnologias interacionais possibilitavam expressar 

posicionamento sobre qualquer assunto, evitando confronto direto e suavizando o 

sentido por meio do humor, alterou significativamente o comportamento dos usuários 

de rede, pois “a capacidade generativa dos memes de internet permite reações 

instantâneas e encoraja a viralidade, de forma que as pessoas podem comentar sobre 

as questões, eventos e personalidades mais atuais, assim como encontrar seu público 

respectivo” (BORZSEI, 2020, p. 530).  

Shirky (2011) discorre sobre o impacto das novas tecnologias de comunicação 

e seus efeitos nas transformações culturais segundo uma visão humanista. Refletindo 

 
11 Disponível em: <https://knowyourmeme.com/memes/kanye-interrupts-imma-let-you-finish>. Acesso 
em: 18 abr. 2021. 
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sobre a mudança na forma de consumir conteúdos, lembra que “no mundo da ‘mídia’, 

éramos como crianças, sentadas quietas nas margens de um círculo e consumindo o 

que quer que os adultos, no centro do círculo, produzissem” (SHIRKY, 2011, p. 38).  

A nova possibilidade de participação dos consumidores de conteúdo da web 

2.0 confere-lhes o poder de escolha, não apenas sobre o que ver, mas sobre o que 

fazer com o que é visto. Ao passo que a mídia tradicional é unilateral, restringindo o 

indivíduo ao lugar de receptor passivo de informação, o usuário da internet tem a 

liberdade de (re)criar o conteúdo e compartilhá-lo novamente, conferindo 

polivocalidade a determinada publicação. Em uma análise desse quadro, Jenkins 

(2006, p. 47) explica:  

Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos 
consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e 
ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são 
migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou aos meios de 
comunicação. Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os 
novos consumidores são mais conectados socialmente.  

A conexão em rede viabilizou um espaço virtual de compartilhamento de 

alcance global, ou seja, “um mundo no qual muitos tipos de comunicação, pública e 

privada, estão de alguma forma à disposição de todos” (SHIRKY, 2011, p. 38). O autor 

entende que as grandes transformações são resultado da soma de tempos, energia e 

talentos das pessoas diante das tecnologias de comunicação, o que ele chama de 

“excedente cognitivo”. Nessa direção, Börzsei observa que (2020, p. 530), “no caótico 

e dinâmico espaço midiático, o excedente cognitivo pode ser usado como um trunfo 

no processamento de grandes quantidades de informação disparadas pela população 

a todo o momento”.  

Tais informações são recepcionadas e modificadas por atos criativos dos 

usuários para serem novamente compartilhadas, de modo que os 

[...] atos criativos e conteúdos gerados a partir da participação de usuários 
não são apenas ações pessoais, mas também sociais. Além de produzir os 
conteúdos, os usuários os compartilham com outros internautas, criando uma 
relação social nesta troca de informação (SHIRKY, 2011, p. 23). 

Ainda segundo Shirky (2011, p. 95), o modo de compartilhamento também é 

alterado e “a difusão da mídia social que permite o discurso público levou a uma 

mudança sutil e significa simplesmente partilhar algo mutuamente”, ideia essa de troca 

ou reciprocidade, pois o compartilhamento, antes das redes sociais, 
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[...] requeria um alto grau de conexão entre o doador e o receptor, então a 
ideia de compartilhar uma fotografia implicava que os compartilhantes se 
conhecessem. Esse compartilhamento tendia a ser uma ação recíproca e 
coordenada entre pessoas que se conheciam. Mas, agora que a mídia social 
estendeu incrivelmente o alcance e a vida útil do compartilhamento, sua 
organização passou a ter muitas formas (SHIRKY, 2011, p. 95). 

Combinadas a facilidade de remixagem de imagens em plataformas 

generativas de memes com a tendência de abarcar demandas locais com alcance 

global pelo compartilhamento, os usuários passaram a se identificar nas postagens. 

Considerando que “o caráter humano é o componente essencial do nosso 

comportamento sociável e generoso, mesmo quando coordenado com ferramentas 

de alta tecnologia” (SHIRKY, 2011, p. 56), um novo conteúdo em formato de histórias 

em quadros se popularizou, as chamadas rage comics (Figura 8). Börzsei (2020, p. 

528), associando o meme à HQ, salienta que “o fenômeno dos quadrinhos The Rage 

é bastante literal no que diz respeito a esse paralelo”.  

 

Figura 8 - Rage Comics 

 

Fonte: site Museu de Memes.12 

 

As Rage Comics são histórias em quadrinhos elaboradas e produzidas em 

aplicativos de edição pouco complexa, que expressam sentimentos através de 

 
12 Disponível em: https://www.museudememes.com.br/sermons/rage-comics. Acesso em: 14 abr. 2021. 

https://www.museudememes.com.br/sermons/rage-comics
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caricaturas de expressões faciais (rage faces). São conteúdos de longevidade 

persistente e cada personagem representa uma expressão e sentimentos utilizados 

para atribuir-lhes um nome. O Forever Alone surgiu em 2010 (Figura 9). Sua autoria 

é desconhecida, tal como grande parte dos memes. 

 

Figura 9 - Meme “Forever Alone” 

 

 

Fonte: site Meio de Cultura (Unicamp).13  

Nesse meme, a imagem é constituída por quatro quadros que revelam etapas 

figurativas de uma história. Sua produção ironiza a frase “mata 99% das bactérias”, 

presente em quase todos os bactericidas. Isolada, a imagem representa um conteúdo 

de humor, relacionando o 1% das bactérias à ideia de isolamento e, 

consequentemente, de solidão.  

A Figura 10, diferentemente, apresenta conteúdo, além de humorístico, crítico, 

que remete a uma característica da política brasileira, condicionada 

socioculturalmente.  

 
13 Disponível em: <https://www.blogs.unicamp.br/meiodecultura/2011/01/17/forever-alone>. Acesso 
em: 19 abr. 2021. 
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Figura 10 - Meme “Política” 

 

Fonte: Blog Ednaldo Pereira14 

As rage comics, nessa figura, possibilitam ao usuário de rede, que conhece 

cada face comic que integra a imagem, fazer uma interpretação correlacionando os 

conhecimentos, os fatores pragmáticos, a polivocalidade, a multimodalidade e demais 

aspectos que cooperam para a construção de sentidos.  

Ao se deparar com um conteúdo que carrega múltiplas vozes construídas a 

partir de um memorial das outras utilizações da mesma face comic e do contexto em 

 
14 Disponível em: <http://ednaldopereiraoficial.blogspot.com/2012/09/blog-post.html>. Acesso em: 19 
abr. 2021. 
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que o meme é apresentado (quem compartilhou, quantos reagiram, quantos 

compartilharam, por que compartilharam) e que espelha algum aspecto da própria 

vida (cotidiano, posicionamento, sentimento, por exemplo), o consumidor da mídia 

digital é envolvido por uma ideia de pertencimento por causa do excedente cognitivo 

da cultura da participação. De acordo com Shirky (2011, p. 59), um 

[...] sentido de integração, de pertencimento a um grupo que é animado pelo 
compartilhamento de uma visão ou um projeto, pode iniciar um circuito de 
resultados no qual a autonomia e a competência também aumentam. As 
pessoas que fazem parte de uma rede em que se tornam melhores naquilo 
que amam tendem a permanecer nessa rede. À medida que a capacidade do 
grupo de aprender e trabalhar junto se fortalece, ele atrai mais participantes. 

Os rage comics contribuíram para a consolidação de uma nova concepção 

sobre os memes da internet. Abstrai-se de um conteúdo com meme da internet não 

somente o entretenimento, mas também as muitas vozes de todos os que o 

compartilharam, atribuindo-lhe relevância. Quem se identifica com determinado 

assunto, pela ideia de pertencimento compartilha-o em rede com as suas impressões 

registradas na descrição da publicação ou na remixagem da imagem.  

A publicação encontra na internet uma difusão sem delimitação de domínios, 

tornando a temática, até então local, acessível em todo o mundo. Esse alcance global 

possibilita que outras pessoas encontrem similaridade com temáticas locais e repitam 

o processo, compartilhando o mesmo meme combinado com diversos assuntos, o que 

configura a incrível possibilidade de replicá-lo ilimitadamente, porém sempre com 

novos sentidos a serem compreendidos, estabelecendo uma clara alusão ao contexto.  

2.2.6 A independência e a evolução do meme da internet (2010 a 2021) 

A segunda década deste século foi marcada por demandas globais. A política 

passou a ser pauta nas conversas mais banais em todos os lugares, os conflitos por 

domínio de territórios começaram a ser informados sem a tradicional e inexecutável 

intenção de imparcialidade da mídia convencional. As publicações passaram a 

veicular denúncias e reflexões sobre comunidades até então pouco ouvidas e, como 

consequência, paradigmas foram desconstruídos. Os memes, então, passaram a ser 

instrumentos utilizados para muitos e inimagináveis propósitos, bons e maus, de modo 

que, atualmente, 



51 
 

 
 

[...] dez anos depois da primeira investida, os memes se tornaram armas 
retóricas de fato para incontáveis grupos reacionários de extrema-direita e 
seus similares on-line. Agora, meu trabalho envolve documentar memes 
neonazistas e registrar como aqueles que publicaram exortam uns aos outros 
para se juntar à ‘milícia do meme’ e projetar memes para difundir a 
supremacia branca (DAVISON, 2020, p. 140). 

O meme da internet conquistou a independência com relação à Memética e 

chamou para si o interesse de pesquisadores de áreas diversas, como da Linguística, 

Comunicação Social, Tecnologia da Informação e Ciências Políticas. O avanço nos 

recursos de edição permitiu que não apenas as imagens e os textos fossem facilmente 

remixados, mas também vídeos e conteúdos animados, proporcionando uma 

evolução nas publicações com memes. 

 Chagas (2018, p. 7) chama a atenção para o fato de que a “farta produção de 

conteúdos gerados por internautas, especialmente vídeos, animações e imagens 

legendadas, tem elevado os memes à condição de importante objeto de pesquisa no 

campo da Comunicação Política”. O autor, em trabalho intitulado A febre dos memes 

de política, apresenta o meme político durante a campanha política brasileira de 2014, 

com foco nos memes de caráter persuasivo, conforme proposta de Shifman (2014).  

O site “Museu de Memes”, o maior projeto brasileiro dedicado aos estudos dos 

memes, apresenta um rico acervo e um diretório de artigos cujos conteúdos são 

declaradamente manifestações diversas de posicionamentos em face das demandas 

sociais. Modesto (2020), ao abordar a pandemia causada pelo coronavírus, oferece 

um criativo trocadilho no título de seu trabalho, “Quando o viral vira meme”, referindo-

se à característica de viralização (difusão) desse objeto. A autora esclarece a 

diferença entre viral e meme ao explicar que uma gripe, “apesar de ser transmitida 

para milhares de pessoas, continua sendo aquela mesma gripe” (MODESTO, 2020); 

um conteúdo viral, então, é aquele amplamente compartilhado, porém sem sofrer 

alterações em seu conteúdo. O meme, por sua vez, “pode ser definido como a família 

das variantes de uma ideia original que é apropriada e passa por transformações 

constantes enquanto avança pela sociedade” (MODESTO, 2020). 

Modesto (2020) reúne 75 imagens de memes veiculados nas redes sociais em 

publicações sobre a pandemia da Covid-19, entre as quais, selecionamos seis (Figura 

11). Respectivamente, as imagens representam (1) conteúdo verbal sobre a 

ansiedade gerada pela necessidade do confinamento pelo distanciamento social; (2) 
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conteúdo imagético e verbal sobre a valorização da utilização do álcool em gel como 

medida protetiva, conforme orientação dos profissionais da saúde; (3) conteúdo 

imagético sobre a utilização do álcool em gel; (4) conteúdo imagético e verbal sobre o 

cotidiano de quem sofre de rinite, cujos sintomas são parecidos com os da Covid-19 

e, portanto, geram constrangimento público; (5) conteúdo imagético e verbal 

ironizando a rotina das pessoas acostumadas a ficarem em casa; (6) conteúdo 

imagético e verbal de crítica ao então presidente do Brasil que, pela forte influência 

do seu negacionismo e da resistência em tomar decisões baseadas em 

recomendações científicas, contribuiu para que o número de contaminações e, 

consequentemente, de óbitos aumentasse significativamente.  

Figura 11 - Compilado de memes sobre pandemia 
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 Fonte: site Museu de Memes.15 

 Os memes da internet têm a peculiaridade de traduzir, em linguagem simples 

e lúdica, as inquietações das pessoas. Para muitos, ainda é um conteúdo da 

subcultura, tal como era visto no início do século XXI, porém, ao se observar sem 

quaisquer preconceitos e com a lente da percepção crítica, abstrai-se que todos 

podem (re)criar memes, de modo que esse objeto constitui uma democrática 

manifestação dos anseios da sociedade.  

2.3 As propostas de taxonomias do meme 

Apresentamos, a seguir, algumas classificações tipológicas apresentadas por 

pesquisadores e, dessas perspectivas, um panorama do progresso das reflexões 

sobre o meme da internet. 

2.3.1 Taxonomia Knobel e Lankshear (2006) 

Michele Knobel e Colin Lankshear perceberam, em meados de 2000, que um 

novo fenômeno estava se desenvolvendo entre os usuários de mídia. Conforme 

mencionamos antes, os autores se posicionaram em defesa de um estudo que 

inusitadamente estabelecia uma distinção entre o meme da internet e o da Memética.  

Ao se referirem a uma pesquisa desenvolvida e publicada em 2007, 

reconhecem que a concepção de meme da internet atual difere significativamente 

daquela apresentada em 2007, e acrescentam que a historicidade desse trabalho 

 
15 Disponível em: <https://www.museudememes.com.br/quando-o-viral-vira-meme-a-propagacao-do-
coronavirus-na-internet>. Acesso em: 20 abr. 2021. 
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“ajuda a ver numerosas tendências que emergiram subsequentemente” (KNOBEL; 

LANKSHEAR, 2020, p. 120). Em complementação, afirmam: 

Olhando para trás, é fácil ver que muito mudou desde que publicamos esse 
capítulo pela primeira vez em 2007. Atualizá-lo estaria fora de questão, dada 
a impossibilidade de usar nosso critério de seleção original para pinçar uma 
amostra criteriosa de memes para uma análise pormenorizada (KNOBEL; 
LANKSHEAR, 2020, p. 120). 

Em 2005, definiram dois grupos de memes, os estáticos, amplamente 

compartilhados sem serem alterados, mantendo, assim, grande fidelidade ao original, 

e os remixados, reproduzidos pela evolução, adaptação ou transformação do veículo 

original do meme. Em 2006, apresentaram uma proposta de tipologia provisória de 

memes, classificando-os de acordo com seus propósitos (Figura 12). 
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Figura 12 - Tipologia provisória de memes segundo Knobel e Lankshear 

 

Fonte: Knobel; Lankshear (2007, p. 218). 

No diagrama da proposta, os memes foram separados em: 

(1) Comentário social (pessoas preocupadas com demonstrações de boa 

cidadania; interesses linguísticos, socialmente orientados ou crítica política; 

ativistas sociais ou que defendem interesses); 

(2) Humor absurdo (videoclipes, musicais, animações e paródias de filmes; 

edição de imagem no Photoshop; interesse em discussões absurdas em 

fóruns; interesse em humor geek) 

(3) Otaku e mangá (interesses macabros) 

(4) Boatos (interesse em pegadinhas) 
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Conforme nos explicam os autores, “os memes e as práticas e afinidades 

associadas a eles continuam sendo objetos interessantes e importantes de estudo: 

talvez até mais do que anteriormente”, ou seja, ao que parece, aqueles presentes 

[...] online passaram das margens da prática social cotidiana, durante a última 
década, para desempenhar um papel significativo da forma como interagimos 
uns com os outros, nos posicionamos em relação uns com os outros e no 
modo como lemos e escrevemos nossos mundos (KNOBEL; LANKSHEAR, 
2020, p. 120). 

Entre os apontamentos de revisões pendentes com relação à concepção de 

memes da internet que os autores assumiram em 2006, destacam o entendimento da 

longevidade, segundo o qual “a sustentabilidade através do tempo deu lugar à 

sustentabilidade através dos números” (KNOBEL; LANKSHEAR, 2020, p. 120), isto é, 

mais importante do que a vida útil do meme é a amplitude de sua propagação. 

2.3.2 Taxonomia de Raquel Recuero (2007) 

Recuero (2007) analisou, entre julho de 2004 e janeiro de 2005, 420 memes 

selecionados de 70 weblogs16. Com base nessa análise,  propôs uma taxonomia que 

considera as características dos memes de Dawkins (1976), a saber, longevidade, 

fidelidade e fecundidade.  

Em razão de sua taxonomia envolver a adaptação da proposta de Dawkins para 

o meme da internet, a pesquisadora acrescentou o alcance, considerando a dinâmica 

das mídias digitais sobre “quais tipos de nós ele atinge mais, os que estão mais 

próximos ou mais distantes entre si” (RECUERO, 2007, p 26). 

Embora seja evidente a distinção entre os dois tipos de memes, a autora 

retomou as considerações de Blackmore (1999) que, conforme explica Chagas (2020, 

p. 27), referem-se a uma leitura que “permite à memética avançar por novos 

territórios”. Trata-se de uma ponte entre os aspectos biológicos, culturais, 

comunicacionais e midiáticos do termo. Nesse escopo, o autor pondera que “estão 

 
16 O artigo de Recuero (2007) foi escrito e apresentado em 2006, no XV Encontro da Compós (Unesp 
Bauru [SP]); no ano seguinte, foi publicado na Revista Famecos. Nesse período, em paralelo, o 
Facebook estava em fase de transição para ampliar a permissão de uso do público universitário para 
todas as pessoas que tivessem mais de 13 anos de idade. Embora seja uma pesquisa realizada em 
weblogs, suas reflexões aplicam-se também ao Facebook, considerando a similaridade de uso das 
duas ferramentas. 
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lançadas aí as bases para uma aproximação entre os estudos sobre memes e o 

campo da comunicação” (CHAGAS, 2020, p. 27). Certamente, percebe-se um 

direcionamento para os estudos do meme veiculado em rede, mas ainda 

intrinsecamente relacionado à memética.  

No Quadro 1 sintetizamos os critérios e respectivas classificações resultantes 

do estudo de Recuero (2007). 

Quadro 1 – Taxionomia de memes de Recuero  

Critério Classificação Explicação 

Fidelidade 

Replicadores Alta fidelidade à cópia original. 

Metamórficos 

Baixa fidelidade à cópia original. Memes com 
alto poder de mutação e recombinação por 
serem intensamente alterados e reinterpretados 
quando replicados. 

Miméticos 
Mantêm a estrutura fixa, com modificações 
apenas em seus conteúdos. 

Fecundidade 
Epidêmico 

Têm grande fecundidade, espalhando-se em 
várias redes como em uma epidemia. 

Fecundo 
Espalham-se em grupos menores, mantendo um 
baixo grau de fecundidade. 

Longevidade 

Persistentes 

Alta longevidade, de modo que permanecem 
sendo replicados por um longo período. Podem 
desaparecer por um tempo, porém sempre 
voltam a se replicar. 

Voláteis 
Baixa longevidade, pois são replicados por um 
curto período, depois do que são rapidamente 
esquecidos. 

Alcance 

Globais 
Grande alcance, sendo propagados em pontos 
distantes na rede, replicados entre indivíduos 
que não possuem laços de interação social. 

Locais 
São propagados por indivíduos que mantêm 
maior interação social. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Essa taxonomia evidencia uma fase de transição, em que se percebeu a 

manifestação de uma concepção de meme nas redes sociais da internet, mas ainda 

abarcada pelas perspectivas convencionais da Memética.  

Dessa nova perspectiva, os memes foram considerados como elementos 

gráficos (botões) chamados de cliques ou recursos de produção textual, como o site 

Futuramente, no qual “é possível escrever um e-mail para si mesmo, que o sistema 

enviará em uma data futura estabelecida pelo usuário” (RECUERO, 2007, p. 25). 

Mesmo não tendo uma concepção clara sobre o meme da internet, a autora, ao 
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preservar as três características de Dawkins, contribuiu consubstancialmente para o 

início dos estudos sobre o novo fenômeno de interação.  

De acordo com Knobel e Lankshear (2020, p. 88), “há alguma similaridade 

superficial entre as concepções teóricas sobre memes na memética e as apropriações 

‘populares’ do ‘meme’ como uma palavra para descrever um fenômeno particular 

‘infeccioso’”. Embora os autores defendam que o meme da internet tenha aspectos 

que divergem consideravelmente da posição original dos memeticistas, acrescentam 

que “há pontos interessantes e que valem a pena serem discutidos a respeito dos 

memes online, alguns dos quais ressoam estruturalmente”.  

Assim, as características principais dos memes (longevidade, fecundidade, 

fidelidade e alcance) abordadas por Recuero (2007) como categorias de classificação 

“permanecem como o conjunto definitivo de características capazes de prover um 

ponto de partida útil aos estudos sobre memes online” (KNOBEL; LANKSHEAR, 2020, 

p. 90). 

2.3.3 Taxonomia de Patrick Davison (2012) 

Em paralelo às reflexões da Memética, surgem os memes da internet que 

podem ser observados não somente nas composições teóricas presentes em peças 

acadêmicas, mas também na prática interacional dos usuários em rede. As reflexões 

presentes no artigo The language of internet memes, de Patrick Davison,  publicado 

no livro The Social Media Reader, em 2012 (traduzido para o português por Viktor 

Chagas em 2020) traz uma representação sobre o fato de que o termo meme passou 

a ser observado não somente por seu caráter de analogia genética, mas também 

como “um recorte da cultura, tipicamente uma piada, que ganha influência através de 

sua transmissão online” (DAVISON, 2012, p. 122). 

 A supracitada definição de Davison é, naturalmente, embrionária, 

conforme o próprio autor reconheceu anos depois quando, ao fazer as suas 

considerações sobre o artigo, afirmou: “Eu espero que você consiga enxergar que, 

além da minha meditação simplória sobre o anonimato, há mais em jogo do que 

apenas imagens divertidas e websites populares” (DAVISON, 2020, p. 141). 

Ainda assim, é inegável a contribuição de seus apontamentos para uma 

compreensão sobre como, naquele momento, o meme da internet era concebido 
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segundo um viés prático da dinâmica social em rede.  Como ele pontua, “enquanto os 

memes já se tornaram tema de livros inteiros, os modernos memes de internet ainda 

carecem de uma definição mais acurada” (DAVISON, 2020, p. 144). 

Börzsei (2020, p. 511), ao criar uma linha do tempo da história dos memes de 

internet, destaca que “a primeira definição ‘academicamente rigorosa’ para essa 

variação foi proposta por Patrick Davison”, embora o autor considere que “a definição 

de Davison não é mais suficientemente específica para dar conta desse fenômeno”. 

A proposta de Davison considera três componentes: manifestação, 

comportamento e ideal. Estes constituem um meme e têm a finalidade de “especificar 

o que exatamente está sendo copiado e alterado” (DAVISON, 2020, p. 145). 

Diferentemente das demais classificações apresentadas neste trabalho, o autor 

concebe uma composição, e não uma segmentação, ou seja, em vez de elencar 

características singulares que evidenciam tipos, a classificação considera 

componentes que, em conjunto, classificam os memes. 

A manifestação refere-se a um fenômeno externo e observável que Davison 

(2020, p. 145) explica como sendo “o conjunto de objetos criados pelo meme, os 

registros de sua existência”.  O comportamento é a atividade humana que viabiliza a 

criação do meme, nas palavras do autor, “a ação tomada por um indivíduo a serviço 

do meme”. O ideal refere-se a todas as manifestações de um meme em relação ao 

conceito ou à ideia que são passados adiante.  

Esses três componentes estão conectados em um processo que evidencia a 

existência de um meme, pois, conforme esclarece o autor, “o ideal dita o 

comportamento, que por sua vez cria a manifestação” (DAVISON, 2020, p. 145). Na 

prática, “se a manifestação é uma imagem engraçada de um gato e o comportamento 

é usar algum tipo de software para criá-la, então o ideal é algo como ‘gatos são 

divertidos’” (DAVISON, 2020, p. 145). 
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2.3.4 Taxonomia de Shifman (2014) 

A proposta de classificação taxonômica de Shifman (2014) abarca três 

dimensões distintas de memes que refletem a cultura popular na internet, a saber: 1) 

memes persuasivos, 2) memes de ação popular e 3) memes de discussão pública. 

Considerando que a obra de Shifman (2014) representou um divisor de águas para a 

compreensão do meme da internet em separado ao da Memética, Chagas (2016; 

2017; 2018; 2020) e Salgueiro e Recuero (2020) abordaram as três dimensões 

distintas de memes propostas pela autora. 

Os memes persuasivos têm como propósito a conversão de opinião a partir de 

uma construção estratégica que manifesta apoio ou crítica a determinada causa, 

situação, acontecimento. Conforme explica Chagas (2016, p. 8), esses memes são 

semelhantes a “peças publicitárias, incorporam uma retórica de convencimento e 

operam mais como virais do que como memes propriamente”. 

Elaboramos o Quadro 2, com base nas observações de Salgueiro e Recuero 

(2020), sobre a classificação das subcategorias de memes persuasivos propostos 

fundamentada na análise de tipos ideais de memes segundo Shifman (2014). 

 

Quadro 2 – Taxonomia dos memes persuasivos segundo Shifman (2014) 

Classificação tipológica Explicação 

Retórica propositiva e apelo pragmático Apego às propostas de campanha, à 
ponderação da escolha política do eleitor 
e/ou a temas referentes a determinada 
eleição, como falas opinativas dos 
candidatos. 

Retórica sedutora ou ameaçadora e 
apelo emocional 

Identificação de um candidato como 
alguém do povo; divulgação de imagens 
dele comendo pastel ou tomando café na 
periferia. 

Retórica ético-moral e apelo ideológico Denúncia de esquemas e fraudes 
escandalosos envolvendo lados políticos 
marcados por ideologia. 

Retórica crítica e apelo à credibilidade da 
fonte 

Utilização de pesquisas de opinião, 
documentos oficiais ou matérias 
jornalísticas para respaldar a 
credibilidade. 

Fonte: Salgueiro e Recuero (2020). 
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Salgueiro e Recuero, com base na taxonomia de Shifman (2014), realizaram 

uma  pesquisa em que classificam memes coletados de tweets decorrentes de 

debates eleitorais. Conforme observa Chagas (2018, p. 2), trata-se de “identificar os 

memes como um epifenômeno da comunicação política, produto da popularização do 

debate público e da subsequente superficialização desse mesmo debate”.  

Os memes de ação popular, como o nome indica, se manifestam pela atividade 

das pessoas quando replicam determinado comportamento popularizado. De acordo 

com Chagas (2016. p. 9), “memes deste gênero são percebidos apenas em seu 

conjunto como uma dinâmica de ação empreendida coletivamente”.  

O autor apresenta uma abordagem que amplia a dimensão dos memes de ação 

popular, segmentando-os em quatro ações distintas (Quadro 3).  

Quadro 3 - Ações distintas dos memes de ação popular 

(a) ações coletivas que operam através de redes curadas por organizações. 

(b) ações conectivas híbridas que operam através de redes catalisadas por 
organizações e movimentos sociais. 

(c) ações conectivas stricto sensu que operam a partir de redes auto-organizadas e 

autogestadas. 

(d) ações conectivas de engajamento relativo cujo principal traço é a dificuldade para 
identificar o efetivo engajamento político na ação empreendida. 

Fonte: Chagas (2016). 

Já os memes de discussão pública são mais comuns, pois trazem conteúdos 

de humor que, diferentemente dos memes de ação popular, apresentam as 

referências intertextuais no âmbito do próprio constructo multimodal.   

Chagas (2016), ao apresentar a proposta de Shifman (2014), propõe o 

diagrama ilustrado na Figura 13. 
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Figura 13 - Diagrama da classificação taxonômica de Shifman 

 

Fonte: Chagas (2016, p. 9). 

Seguindo esse modelo teórico, as distintas dimensões dos memes têm suas 

peculiaridades e são classificadas a partir das características que cada conteúdo 

carrega. Os pontos de intersecção indicam o caráter indissociável das ações de cada 

segmento.  

No que se refere à temática desta pesquisa, o recorte considera a pandemia 

da Covid-19, em que os aspectos políticos constituem parte fundamental da 

compreensão do contexto, embora não seja a única ou a mais importante. Da mesma 

forma, atuações coletivas características dos memes de ação popular ocorreram nas 

campanhas de conscientização durante todo o período de crise pandêmica, no 

entanto, há conteúdos com declarada discussão popular.  

O mesmo conteúdo pode compor duas ou três dimensões distintas dos memes, 

funcionando com uma espécie de hibridização temática. Cabe ao pesquisador 

identificar quais características são mais relevantes para definir o melhor 

enquadramento na classificação taxonômica de Shifman.  
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2.3.5 Taxonomia de Oliveira (2017) 

A concepção de meme proposta por Oliveira (2017), e que adotamos neste 

trabalho, é de “uma forma digital (áudio)visual e/ou textual17 que é apropriada e 

recodificada pelos usuários, sendo introduzidas de volta na infraestrutura da internet 

de onde vieram”. Notamos que o termo proposto para representar essa ideia é 

memesfera (OLIVEIRA, 2017, p. 1). 

Entre as considerações iniciais de Oliveira (2017) sobre meme, duas merecem 

destaque. A primeira consideração reflete a conectividade, pois como esclarece a 

autora, “o meme da internet tem se tornado um complexo corpus textual-imagético-

sonoro interconectado”. A segunda refere-se ao aspecto conceitual dos memes. A 

estudiosa pondera que “eles são mensagens em processo contínuo de transformação, 

sendo abertos a usos, modificações, remix e recontextualizações” (OLIVEIRA, 2017, 

p. 2). 

Com base na concepção de memes como um conjunto de elementos que 

circulam nas redes sociais e são continuamente alterados pelos usuários, Oliveira 

(2017) propõe uma tipologia dos “gêneros mais recorrentes na memesfera brasileira”, 

sintetizada no Quadro 4 a seguir. 

Quadro 4 - Gêneros mais recorrentes na memesfera brasileira 

Gênero Explicação Exemplos 

Desenhomemes 
ou tirinhamemes 

Narrativa em quadros que desenvolve 
uma forma narrativa no estilo de 
tirinhas e caracteriza-se pela baixa 
qualidade intencional de seus 
desenhos e traços. 

Rage comics; meme 
“Este é alguém”. 

Textomemes A partir do uso de um código escrito e 
de um formato de texto pré-
estabelecido são replicados, 
reapropriados, recontextualizados, em 
suma,  modificam-se ao longo do 
caminho. 
 
 
 
 

“Fica, vai ter bolo”; 
“aham, Cláudia, senta 
lá”; “teve boatos de 
que eu estava na 
pior”; meus óculos, 
ninguém sai”; menos 
a Luiza, que está no 
Canadá”. 

 
17 Propomos o emprego do termo textual em vez de “verbal”, considerando a concepção de texto na 
abordagem da Linguística Textual, que considera o não verbal também como texto. Segundo 
Beaugrande (1997, p. 17), o “texto é um sistema de conexões entre vários elementos: sons, palavras, 
significados, participantes do discurso, conhecimentos, ações num plano, estruturas visuais”. 
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Fotomemes Ancorados na apropriação de um 
elemento fotográfico através de recorte 
e/ou de justaposição, geram um desvio 
do significado original ao agregar novos 
contextos e valores pela da adulteração 
da imagem. 

Meme “Nana Gouvêa 
em desastres”. 

Videomemes Consistem em vídeos que têm amplo 
engajamento dos usuários na 
manipulação de seu conteúdo através 
de dublagens, paródias, remix e toda 
sorte de obras derivativas. 

Memes do vídeo “Rei 
do camarote”. 

Imagens macro Textos em caixa alta, em uma fonte 
impact branca com sombreamento 
preto, superposto a uma imagem – 
quase sempre para fins de humor, o 
que não impede o emprego de outras 
tônicas. 

Meme “me solta, 
miga”; LOLcats. 

Fonte: Oliveira (2017). 

 

As taxonomias propostas por Knobel e Lankshear (2006), Recuero (2007), 

Davison (2012), Shifman (2014) e Oliveira (2017) representam a evolução do meme 

da internet quanto às concepções adotadas pelos autores. Essas classificações 

apontam para uma diversidade de formatos em que os memes podem se apresentar.  

 

 

2.4 Memes na internet e humor  

De acordo com Shifman e Katz (2005), Shifman (2007; 2008), Shifman, 

Coleman e Ward (2007), Shifman e Thelwall (2009), Boxman-Shabtai e Shifman 

(2015), Oliveira (2017), Nissenbaum e Shifman (2015; 2018), Lunardi e Burgess 

(2020), Salgueiro e Recuero (2020), Ribeiro (2021), o humor é um traço característico 

da produção de memes na internet.  

Desde a Antiguidade clássica, o humor é mencionado como um traço presente 

nas culturas, o que se mostra no diálogo Teeteto, de Platão. Nele, há a anedota que 

segue, atribuída a Sócrates, em que ocorre a intertextualidade com as fábulas de 

Esopo: 
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A piada que, diz-se, a espirituosa e inteligente serva trácia fez sobre Tales, 
quando ele caiu em um poço, enquanto olhava para as estrelas. Ela disse que 
ele estava tão ansioso para saber o que acontecia no céu que não pôde ver o 
que estava diante dos seus pés.18 

  

Esta anedota, que se estabelece pela ironia de Tales, sábio observador dos 

eventos astronômicos, diz respeito a não observar com empenho os eventos diante 

de si. Ao evidenciar o efeito cômico, o texto revela quão antiga é a investigação sobre 

o humor que se faz presente nas interações humanas.  

A história do humor remonta às encenações de tragédias e comédias oriundas 

dos cultos ritualísticos ao deus grego Dionísio, que, além de ser a divindade do vinho, 

passou a ser conhecido como o deus do teatro. Berger (2017, posição 562) explica 

que “há um amplo consenso no sentido de que tanto a comédia quanto a tragédia têm 

as suas origens no culto a Dionísio. A primeira, é possível supor, tem mais profundas 

raízes dionisíacas”. Segundo o autor, para Aristóteles, “a palavra comédia deriva de 

Komodia, a canção de komos, a multidão frenética que participa dos ritos dionisíacos” 

(BERGER, 2017, posição 565). 

As primeiras comédias se deram em procissões com apresentações 

espontâneas de jovens em fantasias de animais, o que reforça a clássica observação 

aristotélica de que “o homem é um animal que ri”. Nesse sentido, Augusto (2011, p. 

665) observa que o humor está “na base de quase todas as reflexões sobre a natureza 

e as funções do riso, do Renascimento aos tempos contemporâneos”, pois, como 

afirma Berger (2017, posição 309) “o cômico é onipresente na vida ordinária 

cotidiana”, assim, constitui uma manifestação inerente ao humano. 

Além de Aristóteles, como nota Nascimento (1999), outros filósofos refletiram 

sobre a capacidade de rir como sendo exclusiva do ser humano, a exemplo de 

Quintiliano (30 d.C. a 100 d.C.), Luciano de Samósata (125 d.C. a 195 d.C.), Júlio 

Pollux (século II) e Porfírio (233 d.C. a 304 d.C.) e, mais recentemente, teóricos de 

outras áreas para além da Filosofia, como Freud (2017 [1905]), na obra O chiste e sua 

 
18 Trecho retirado da obra O riso redentor: a dimensão cômica da experiência humana, de Berger 
(2017). 
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relação com o inconsciente, e Darwin (1872), na obra A expressão das emoções no 

homem e nos animais. 

O pai da psicanálise, Sigmund Freud (2017 [1905]), chama a atenção para o 

humor ser um acesso ao inconsciente. Essa abordagem desenvolveu-se com base na 

inquietação sobre o porquê da comicidade, e o levou a analisar os chistes pela 

articulação das palavras.  

Para tanto, examinou o humor mediante seis técnicas básicas: (i)  

condensação, quando se forma o equívoco a partir da junção de termos; (ii)  

descolamento, quando há um desvio de sentido de determinada palavra; (iii) duplo-

sentido, no caso das palavras que podem ser entendidas de modos diferentes; (iv) 

uso de um material comum, quando uma mesma palavra assume outro sentido; (v) 

chiste por semelhança, quando se utilizam trocadilhos e (vi) representação 

antinômica, que ocorre na negação de algo anteriormente afirmado. Com isso, Freud 

observa o humor como um conteúdo do inconsciente focalizando a sua atenção no 

indivíduo.  

Já Bergson (1983 [1940]) nos oferece uma abordagem sociológica pela qual 

esclarece que “o riso deve ter uma significação social”. Ele entende o riso a partir da 

sua função social e explica que “nosso riso é sempre o riso de um grupo” (p. 8), pois 

[...] tem uma significação e um alcance sociais, que o cômico exprime antes 
de tudo certa inadaptação particular da pessoa à sociedade, e que afinal só 
o homem é cômico, é o homem, é o caráter que primeiramente tivemos por 
alvo (BERGSON, 1983 [1940], p. 64). 

O autor observa que o cômico nasce de um ajuste necessário e “deve 

corresponder a certas exigências da vida em comum”  (BERGSON, 1940, p. 9). Trata-

se de uma identificação de si naquilo do que se ri, ou seja, é o espelhamento que 

permite que o conteúdo primeiramente pareça natural antes de mecânico, pois o riso 

forçado não é necessariamente evidência de comicidade. 

Ele destaca três observações sobre o riso. A primeira observação sobre o riso 

feita por Bergson (1940) é que “não há comicidade fora do que é propriamente 

humano”, uma vez que 

[...] já se definiu o homem como ‘um animal que ri’. Poderia também ter sido 
definido como um animal que faz rir, pois se outro animal o conseguisse, ou 
algum objeto inanimado, seria por semelhança com o homem, pela 
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característica impressa pelo homem ou pelo uso que o homem dele faz 
(BERGSON, 1940, p. 7). 

A segunda observação refere que o riso é acompanhado pela insensibilidade, 

assim, é incompatível com a emoção, pois se percebe o cômico à medida que o 

indivíduo se aparta de questões afetivas, de modo que “o maior inimigo do riso é a 

emoção” (BERGSON, 1940, p. 8). De acordo com o autor, o “cômico exige algo como 

certa anestesia momentânea do coração para produzir todo o seu efeito” (BERGSON, 

1940, p. 8) e ocorre quando há a neutralização da emoção, de modo que se destina à 

inteligência pura.  

A terceira observação feita por Bergson é de que não seria possível desfrutar 

do cômico estando isolado, o que evidencia o compartilhamento como prerrogativa 

para a comicidade, pois “o riso parece precisar de eco” (BERGSON, 1940, p. 8). O 

conteúdo é considerado cômico quando conecta assuntos e pessoas que 

compartilham o entendimento de que há humor em determinada situação, que 

reverbera de um para outro indivíduo. Esse eco, contudo,   

[...] não se trata de um som articulado, nítido, acabado, mas alguma coisa 
que se prolonga repercutindo aqui e ali, algo começando por um estalo para 
continuar ribombando, como o trovão nas montanhas. E, no entanto, essa 
repercussão não deve seguir ao infinito. Pode caminhar no interior de um 
círculo tão amplo quanto se queira, mas, ainda assim, sempre fechado. O 
nosso riso é sempre o riso de um grupo (BERGSON, 1940, p. 8). 

Quando associado ao contexto digital, esse grupo pode ser delimitado a 

comunidades em fóruns, membros de uma ou outra página, seguidores de 

determinado perfil, participantes de um dado grupo de rede social ou, de modo mais 

amplo, usuários de uma ou outra rede social. A comicidade confere ao indivíduo a 

consciência de pertencimento e ao grupo, uma dinâmica participativa. 

Para Charaudeau (2006, p. 1), o humor não necessariamente faz rir e “é 

necessário evitar abordar essa questão tomando o riso como algo que garante o fato 

humorístico”. Para o autor, o fato humorístico não pode ser afirmado como “um ato de 

enunciação para fazer rir”,  

[...] pois se ele pode fazer rir ou sorrir, não é, com freqüência, o caso. Por 
exemplo, ele pode acompanhar uma descrição dramática de alguns 
acontecimentos como nas caricaturas de imprensa sobre as guerras, os 
conflitos, os dramas da vida cotidiana (CHARAUDEAU, 2006, p. 1). 
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O autor resolve o dilema ao tratar separadamente o efeito dos termos humor e 

risível, o que, nesse primeiro momento, parece ir ao encontro de nossa reflexão. O 

meme é um conteúdo de humor que não necessariamente faz rir, já que o fato 

humorístico não se realiza exclusivamente pela comicidade. 

 Há temas sensíveis dos quais não rimos e, quando reiteramos o entendimento 

do fato humorístico como característica indissociável do meme, evidenciamos que há 

um humor que não incentiva o riso, mas que causa um efeito peculiar de silenciamento 

das emoções. Assim, na sequência das publicações que compartilham de uma 

constituição multimodal similar, há um conteúdo sobre o qual não se nega o status de 

meme ou de fato humorístico, contudo, ele não constitui uma produção com objetivo 

cômico ou uma leitura sucedida de riso. 

 A abordagem antológica dos diversos estudos e entendimentos sobre o meme 

empreendida neste capítulo foi necessária para fundamentar a nossa própria 

concepção de meme. Trata-se, na verdade, de um processo em paralelo à evolução 

da dinâmica de utilização do ciberespaço e das práticas hipertextuais. Aliás, a própria 

persistência do termo “meme” pelas décadas desde a sugestão de Dawkins para a 

sua expressiva veiculação nas redes sociais atualmente ratifica a ideia primeira sobre 

a longevidade de certos aspectos sociais.  

Entendemos que, desse processo, dois tipos de memes se estabeleceram: um 

é fiel às primeiras metáforas e vastamente desenvolvido no campo dos estudos 

sociais da Memética por teóricos como Hofstadter (1985), Dennett (1991; 1995, 1996; 

1999), Blackmore (1999, 2000) e Leal-Toledo (2009; 2010; 2013; 2017); outro é 

aquele que, embora seja também entendido como conteúdo que transmite 

informações, ao se ver livre das analogias evolucionistas, principalmente em virtude 

das contribuições de Shifman (2014), passou a ser chamado de meme da internet19. 

Nesta pesquisa, o meme da internet é entendido a partir da concepção de 

Oliveira (2017), quando diz que ele é “uma forma digital (áudio)visual e/ou textual que 

é apropriada e recodificada pelos usuários, sendo introduzidas de volta na 

infraestrutura da internet de onde vieram” (p.1).  

 
19 A especificação “meme da internet” é utilizada nos estudos para explicitar a distinção em relação ao 
meme da Memética. 
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Esta concepção é por nós adotada considerando alguns ajustes. O primeiro 

refere-se ao termo “textual”, que substituímos por verbal, visando à adequação ao 

nosso entendimento de que o texto é composto por elementos de ordem verbal e não 

verbal. Consideramos importante, ainda com o interesse no amoldamento teórico, 

esclarecer o papel ativo do leitor no estabelecimento de múltiplas conexões no interior 

do texto, e entre textos pelas relações intertextuais e hipertextuais. 

Sendo assim, entendemos o meme da internet como uma construção 

multimodal que se realiza em ambiente digital e é amplamente compartilhado, 

remixado e conectado ao conjunto de muitos outros memes não apenas por traços de 

semelhança em relação a alguns de seus componentes que resistem às alterações e 

lhes permitem ser identificados, mas também e, principalmente, por traços que 

evidenciam as transformações promovidas por seus produtores, usuários de redes 

sociais digitais. 

Na sequência de nossa exposição, buscando ampliar a abordagem teórica, 

passamos, no próximo capítulo, a discorrer sobre os conceitos de texto, coerência e 

multimodalidade, importantes para o entendimento mais aprofundado do objeto 

meme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 
 

3 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE TEXTO, COERÊNCIA E MULTIMODALIDADE  

 

Neste capítulo, apresentamos as considerações teóricas sobre texto e 

coerência à luz dos estudos da Linguística Textual, em sua abordagem sociocognitivo-

interacional (BEAUGRANDE, 1997; ELIAS, 2013; 2015; 2020; ELIAS; CAVALCANTE, 

2017; KOCH, 1997; 2002; 2004; KOCH; ELIAS, 2010 [2006]; KOCH; MARCUSCHI, 

1998; 2008; KOCH; TRAVAGLIA, 1989), segundo a qual leitor e autor são 

responsáveis pela produção da coerência de um texto. 

Em seguida, discorremos sobre a multimodalidade em sua perspectiva 

sociossemiótica  (KRESS, 1997; 2003; 2011; KRESS; VAN LEEUWEN, 1998; 2001; 

2006; VAN LEEUWEN, 2021), segundo a qual as imagens são consideradas modos 

semióticos textualmente compreendidos igual e conjuntamente com os conteúdos 

escritos.  

Quanto ao meme da internet, tratamos desse objeto reconhecendo-o como um 

texto multimodal passível de análise. Com respaldo dos estudos da Linguística Textual 

e da Multimodalidade, para fins metodológicos, elencamos as estratégias textuais 

quanto aos aspectos visuais e verbais, de modo a verificarmos como cooperam 

mutuamente para a produção de sentidos.  

 

3.1 Concepção de texto 

Nesta dissertação, concebemos texto como “um evento comunicativo em que 

convergem as ações linguísticas, cognitivas e sociais” e como um “sistema de 

conexões entre vários elementos: sons, palavras, significados, participantes do 

discurso, conhecimentos, ações num plano, estruturas visuais” (BEAUGRANDE, 

1997, p. 17, grifo nosso). 

Alinhada a essa concepção, Koch (2004, p. 175) também considera o texto um 

evento comunicativo e acrescenta a ideia de que nele ocorrem “operações cognitivas 

[...] intrinsecamente vinculadas a fenômenos sociais, propósitos comunicativos, 

crenças e intersubjetividade”. A autora ressalta que o texto é “uma entidade 
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multifacetada que resulta de processo extremamente complexo de interação social e 

de construção social de sujeitos, conhecimento e linguagem” (p. 175). 

Na mesma direção, Marcuschi (2008) enfatiza que o texto é um sistema de 

conexões entre vários elementos: ações, sons, palavras, enunciados, contextos, 

participantes etc. Essas conexões, por sua vez, constroem-se por meio de elementos 

linguísticos e não linguísticos. Buscando nos oferecer uma compreensão do que vem 

a ser texto, o autor destaca: 

 

(1) O texto é visto como um sistema de conexões entre vários elementos, 
tais como: sons palavras, enunciados, significações, participantes, 
contextos, ações etc. 

(2) O texto é construído numa orientação de multissistemas, ou seja, envolve 
tanto aspectos linguísticos como não linguísticos no seu processamento 
(imagem, música) e o texto se torna em geral multimodal; 

(3) O texto é um evento interativo e não se dá como um artefato monológico 
e solitário, sendo sempre um processo e uma coprodução (coautoria em 
vários níveis); 

(4) O texto compõe-se de elementos que são multifuncionais sob vários 
aspectos, tais como: um som, uma palavra, uma significação, uma 
instrução etc. e deve ser processado com esta multifuncionalidade 
(MARCUSCHI, 2008, p. 80). 

 

Do texto assim compreendido, depreende-se que a leitura é uma atividade de 

interação e cooperação entre o autor e o leitor, e leva em conta o conhecimento que 

cada um traz para o texto, pois, como explicam Koch e Elias (2010 [2006], p. 7), a 

[...] leitura de um texto exige muito mais que o simples conhecimento 
linguístico compartilhado pelos interlocutores: o leitor é, necessariamente, 
levado a mobilizar uma série de estratégias tanto de ordem linguística como 
de ordem cognitivo-discursiva, com o fim de levantar hipótese, validar ou não 
as hipóteses formuladas, preencher lacunas que o texto apresenta, enfim, 
participar de forma ativa da construção de sentido. 

 
Ter em consideração os conhecimentos do leitor é, pois, condição fundamental 

para a interação e para a produção de sentidos. Nessa direção, as autoras ressaltam 

ser a leitura  

[...] uma atividade que solicita intensa participação do leitor, pois, se o autor 
apresenta um texto incompleto, por pressupor a inserção do que foi dito em 
esquemas cognitivos compartilhados, é preciso que o leitor complete, por 
meio de uma série de contribuições (KOCH; ELIAS, 2010 [2006], p. 35). 

Na leitura, é preciso considerar a intencionalidade de quem produz o texto e a 

aceitabilidade que se refere ao que o leitor estabelece a partir da interação dialógica 

com o texto e com o autor. Assim, a intencionalidade e a aceitabilidade “são as duas 
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faces constitutivas do princípio de cooperação” (KOCH; TRAVAGLIA, 1989, p. 80), 

uma vez que o autor elabora o texto com o objetivo de produzir sentido, e o leitor 

sempre parte da prerrogativa de que o texto é coerente. 

No processo de leitura, os sentidos do texto vão sendo produzidos nas diversas 

conexões estabelecidas, considerando os aspectos contextuais. Van Dijk (2012 

[1992], p. 87) afirma que “os contextos não são um tipo de situação social objetiva, e 

sim construtos dos participantes, subjetivos, embora socialmente fundamentados, a 

respeito das propriedades que para eles são relevantes em tal situação, isto é, 

modelos mentais”.  

Sobre essa abordagem, Elias e Cavalcante (2017, p. 235) esclarecem que os 

modelos de contexto explicam “por que os textos podem ser incompletos, vagos ou 

cheios de ideias implícitas, sem prejudicar a compreensão”. Para as autoras, essa 

concepção de contexto enfatiza “o vínculo necessário entre a dimensão pessoal e 

social da compreensão no plano interacional”.  

3.1.1 O texto no contexto da rede   

Com a repercussão da internet nas formas de comunicação e de interação, 

principalmente com o advento da web 2.0 (SANTAELLA, 2013), o modo de produzir e 

ler textos passou a considerar uma nova dinâmica, com interações fluidas graças a 

ferramentas virtuais que descentralizam o mítico protagonismo tradicional da autoria 

e possibilita que “os textos sejam não só produzidos ou excluídos com rapidez, mas 

também revisados, ampliados e alterados por um ou vários autores” (CAPISTRANO 

JÚNIOR; ELIAS, 2018, p. 151). 

Os recursos tecnológicos existentes na atualidade permitem que o leitor em 

contexto digital repasse informações mediante um ligeiro clique ou manipule o 

conteúdo original com um comentário anexo à publicação que, seja por meio de 

elementos verbais, seja por meio de elementos imagéticos, ratifica, ironiza, deprecia, 

complementa etc. Nas palavras de Koch, esse leitor em rede 

[...] faz de seus interesses e objetivos o fio organizador das escolhas e 
ligações, procedendo por associações de idéias que o impelem a realizar 
sucessivas opções e produzindo, assim, uma textualidade cuja coerência 
acaba sendo uma construção pessoal, pois não haverá efetivamente dois 
textos exatamente iguais na escritura hipertextual (KOCH, 2011 [2002], p. 
72). 
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A leitura se realiza em uma dinâmica de maior liberdade para explorar novos 

caminhos que se mostram conforme se avança nas páginas da web. Essa dinâmica 

em muito se afasta da evolução linear “de capa a capa”, comum ao leitor do texto 

impresso, assim, para atender ao comportamento do tráfego orgânico no ciberespaço 

(LÉVY, 1993, 2001), a produção do texto também apresentou modificações 

significativas e continua se atualizando no flexivelmente ágil universo das interações 

virtuais. 

Lima e Castro (2016, p. 39) explicam que “novas formas de ‘querer-dizer’ 

implicam novos comportamentos comunicativos”; expressões como compartilhar, 

curtir, retweetar, dar match, passar para o lado, comentar, chamar inbox, chippar, 

stalkear, marcar, atribuir hashtag, entre outras, foram introduzidas, adaptadas ao 

português e amplamente popularizadas pela dinâmica das interações nas redes 

sociais.  

A interação mais fluida, descentralizada e compartilhada, potencializa as 

múltiplas conexões que o texto estabelece entre os diversos conhecimentos de mundo 

e da sociedade. Por isso, pensar em texto, em especial no contexto digital, é também 

pensar nas práticas comunicativas, em que circulam os conhecimentos de indivíduos 

que participam da contínua interação. Nesses espaços, a produção textual é 

caracterizada por traços como quebra da linearidade, hibridização de linguagens e 

gerenciamento por meio de dispositivos móveis (MARCUSCHI, 2008; KOCH, 2008; 

STORRER, 2009; XAVIER, 2009; KOCH; ELIAS, 2010 [2006]; ELIAS, 2013; 2015; 

2020; ELIAS; CAVALCANTE, 2017; CAPISTRANO JÚNIOR; ELIAS, 2018). 

As infinitas possibilidades de conexão entre textos por meio de links levam-nos 

ao conceito de hipertexto.  No âmbito dos estudos da Linguística Textual realizados 

no Brasil, o hipertexto foi abordado em estudos pioneiros como os realizados por Koch 

e Marcuschi, na década de 1990. Para Koch, o hipertexto  

[...] designa uma escritura não sequencial e não linear, que se ramifica de 
modo a permitir ao leitor virtual o acesso praticamente ilimitado a outros 
textos, na medida em que procedem as escolhas locais e sucessivas em 
tempo real (KOCH, 2011 [2002], p.25). 
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Marcuschi, por sua vez, define hipertexto como   

[...] uma forma de organização cognitiva e referencial cujos princípios 
constituem um conjunto de possibilidades estruturais que caracterizam ações 
e decisões cognitivas baseadas em (séries de) referenciações não contínuas 
e não progressivas (MARCUSCHI, 2005, p.21). 

Em estudos mais recentes, o hipertexto vem sendo considerado 

[...] um construto que envolve, na forma de arranjos textuais em constante 
mutabilidade, uma multiplicidade de textos, gêneros textuais, linguagens e 
autores, resultante da efetiva produção de usuários em um processo de 
colaboração e interação on-line (ELIAS, 2017, p. 335). 

Embora a hipertextualidade possa ser identificada também no impresso, Levy 

(2004 [1993], 2009 [1999]) faz menção à contribuição de Theodor Nelson que, na 

década de 1960, iniciou a interconexão entre computadores de interface simples, pelo 

que configurou uma rede virtual com textos acessíveis por comandos, os chamados 

hipertextos.  

Para Lévy (2004 [1993], p. 33), o hipertexto consiste em “um conjunto de nós 

ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou 

partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que podem ser eles 

mesmos hipertextos”. Todos esses elementos integram um espaço de interações, 

chamado pelo autor de ciberespaço. 

A interconexão global de computadores viabilizou a existência do ciberespaço 

(LÉVY, 2001, p.35), de modo que os usuários desse ambiente virtual não se veem 

mais limitados aos textos impressos; encontram-se livres em uma superfície 

vastamente acessível, como se navegassem no oceano, imagem da qual se originou 

a metáfora “navegar na internet”, referência à atividade hipertextual. 

Diferentemente, portanto, do suporte impresso, em que a leitura pressupõe o 

avanço linear pelas páginas, em um movimento da esquerda para a direita, da parte 

superior para a inferior, com a marcação inicial e final das páginas, o hipertexto, como 

Elias (2005, p. 15) esclarece, é “marcado pela possibilidade de conexões imediatas 

entre blocos de significados interligados em um vasto banco de dados, [o que] altera 

o significado do ato de ler e dos conceitos de autor e leitor”, já que o usuário da rede, 

durante a leitura, tem a liberdade de migrar para outros conteúdos a partir de links, 

que “funcionam como portas de entradas para textos”. 
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Os links conectam conteúdos (blocos de informação) que permitem ao leitor 

traçar um percurso flexível e marcado pela imprevisibilidade, de modo que “cada link, 

em princípio, remete o leitor a um texto cuja atualização propicia a sua leitura”. Nas 

palavras da autora, o link, como elemento de conectividade, 

[...] não é uma invenção do hipertexto, embora reconheçamos que o ambiente 
de rede seja o espaço ideal para que se constitua como tal, porque nesse 
espaço são os links que trazem o texto até o leitor, com um clique o toque na 
tela, mudando de cor quando ativados, numa demonstração de que suporte 
gera mudanças no modo de produção e de leitura (ELIAS, 2015, p. 57). 

Atualmente, parte considerável das interações se dá pela web, nas quais estão 

presentes os hipertextos. Os dispositivos móveis, interconectados, produzem e 

reproduzem conteúdos relacionados. As aulas, em caráter remoto pelo advento da 

crise pandêmica pela Covid-19, são ministradas com a  participação dos alunos pelos 

chats, que se organizam em tópicos e se desorganizam a partir de referenciações 

(links), para voltarem a se organizar em blocos informacionais/interacionais. Durante 

a mesma aula, o professor pode transmitir a tela com o material organizado em slides 

e, diante de um questionamento ou sugestão, acessar um canal de streaming para 

reproduzir determinado vídeo. As redes sociais entretêm e noticiam simultaneamente 

e não será incomum que o usuário procure, nos mecanismos de pesquisas, por 

conceitos e acontecimentos ativados durante a leitura de uma publicação. 

 No caso do meme da internet, há também nele uma dimensão hipertextual, pois 

direciona o leitor para outro conteúdo, que pode ser uma remixagem do mesmo meme. 

Pode-se dizer, portanto, que o meme  

[...] enquanto um hipertexto, estaria aberto a intervenções, desvios, e 
reiterações, assim como acontece nas conversas cotidianas. O modo como 
o meme se apresenta (formato), o que diz (conteúdo) e as chaves que ele 
utiliza para se colocar na comunicação (postura/posição) são configurados 
nos remixes, na remissão a diversas outras peças de mídia - música, 
desenho, cinema, telenovela, tweet etc. - podendo conduzir a comunicação 
para qualquer lugar possível e não unicamente para uma interpretação 
aguardada pelo autor da peça. A própria ideia de uma autoria ou de um meme 
primitivo é uma questão irrelevante (BARBOSA, 2021). 

Os elementos presentes no seu constructo geralmente remetem a 

conhecimentos sem os quais o leitor não é capaz de produzir o sentido pretendido por 

aqueles que, pertencendo a certos grupos ou coletividades na rede, têm 

conhecimentos em comum. Trata-se de uma sugestão para que o leitor busque 
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informações necessárias para continuar a sua leitura, estabelecendo um link que 

conduz para um bloco informacional. 

3.2 A coerência  

Charolles (1983; 1988) entende a coerência como um princípio de 

interpretabilidade que depende da interação dos participantes, pois não se diz que um 

texto é incoerente levando-se em conta apenas a sua materialidade linguística ou 

desprezando um cálculo de sentido com base em elementos contextuais. Aliás, de 

acordo com Charolles (1983; 1988), não existem textos incoerentes, pois 

interlocutores sempre buscam a coerência. Koch e Travaglia (2011 [1989], p. 38) 

também consideram que “não existe o texto incoerente em si, mas o texto pode ser 

incoerente em/para determinada situação comunicativa”.  

Assim, a coerência é produzida na interação com o autor e com o próprio texto, 

pois, ela 

[...] não está no texto, não nos é possível apontá-la, destacá-la, sublinhá-la 
ou coisa que o valha, mas somos nós, leitores, em um efetivo processo de 
interação com o autor e o texto, baseados nas pistas que nos são dadas e 
nos conhecimentos que possuímos, que construímos a coerência (KOCH; 
ELIAS 2010 [2006], p. 183). 

Koch e Travaglia (2011 [1989], p. 49) esclarecem que “a coerência se 

estabelece na dependência de uma multiplicidade de fatores”, assim, “tudo o que afeta 

(auxilia, possibilita ou dificulta, impede) essa interpretação do texto tem a ver com o 

estabelecimento da coerência”. Contudo, um texto não evidencia apenas um ou outro 

fator de coerência, pois todos os fatores “funcionam em conjunto e, ao mesmo tempo, 

de maneira que não é possível isolá-los”, como ilustrado na Figura 14.  
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Fonte: Koch; Travaglia (2011 [1989], p. 104). 

  

Figura 14 - Fatores de coerência  Figura 14 - Fatores de coerência 
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Como explicitado na figura, são diversos os fatores implicados na construção 

da coerência textual que põem em saliência a concepção de usuários da língua e 

produtores de textos como sujeitos que se utilizam de estratégias variadas de 

processamento textual, como as elencadas por Koch (2011 [2002]; 2003 [1997]), a 

saber:  

i. cognitivas ou de uso do conhecimento, “consistem na execução de 

algum cálculo mental por parte dos interlocutores” (KOCH, 2011 [2002], 

p. 50), como no caso de inferências que permitem a produção de 

informação semântica nova com base em uma informação dada em 

contexto específico;  

ii. interacionais ou “socioculturalmente determinadas” (KOCH, 2011 [2002], 

p. 51), são voltadas para que a interação seja bem-sucedida;  

iii. textuais, são também cognitivas e interacionais, mas assim são rotuladas 

porque se referem a escolhas textuais realizadas por interlocutores 

visando a determinados sentidos.  

No conjunto de estratégias textuais ou textualizadoras listadas por Koch (2003 

[1997]), selecionamos, considerando o meme, nosso objeto de atenção e análise, a  

referenciação e o “balanceamento” (“calibragem”) entre explícito e implícito, das quais 

tratamos mais detidamente a seguir.  A essas estratégias, acrescentamos a estratégia 

de intertextualidade também em razão do objeto investigado e do contexto de rede 

em que é produzido, replicado e remixado.  

3.2.1 A intertextualidade  

De acordo com Koch (2015), os vários modos como se dá a produção e a 

recepção de um dado texto depende do conhecimento, por parte do interlocutor, de 

outros textos, ou seja, dos tipos de relação que esse texto mantém com outros textos. 

Nesse sentido, Koch e Elias (2010 [2006], p. 77) explicam que é possível perceber a 

intertextualidade quando, em um texto, o autor remete a outros textos, no entanto, tal 

reconhecimento nem sempre se dá com facilidade.  

Koch e Elias (2010 [2006]) esclarecem que a relação entre textos pode 

acontecer de modo explícito, “quanto há citação da fonte do intertexto” (p. 87), ou 
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implícito, “sem citação expressa da fonte, cabendo ao interlocutor recuperá-la na 

memória para construir o sentido” (p. 92).  

Em relação aos memes, foco deste estudo, Porto (2018, p. 54) destaca que por 

serem “textos concisos, encontram-se neles, com frequência, exemplos de 

intertextualidade implícita, mas sem se restringir apenas a esse tipo”. Nesse caso, 

busca-se, na compreensão dos sentidos neles veiculados, “além do conhecimento do 

texto-fonte”, outro(s) texto(s) que são portadores de novos sentidos, “uma vez que são 

inseridos em uma outra situação de comunicação, com outras configurações e 

objetivos” (KOCH; ELIAS, 2010 [2006], p. 86). 

Porto (2014, p. 54) nos ensina que a intertextualidade, 

[...] pode ser verificada quando se insere um texto em outro por menções 
explícitas (caso das citações tipograficamente marcadas e com indicação do 
autor ou por indicações de pistas que referem a outro texto, mesmo sem 
mencioná-lo (caso em que temos a intertextualidade implícita).  

Além da intertextualidade com explicitação da fonte ou constituída de forma 

implícita, existem outros tipos de intertextualidade, como a temática e a estilística. 

Esta ocorre quando o produtor do texto, a fim de atender os seus objetivos, repete, 

imita ou parodia certos estilos ou variedades linguísticas; aquela ocorre quando textos 

partilham o mesmo tema ou o mesmo conteúdo.  

A relação entre sujeitos, autor/leitor, que se instala com base nos 

conhecimentos que trazem para a leitura indica que todo texto está, em diferentes 

níveis, ligado a outros textos já existentes que fazem parte da memória social de um 

grupo (KOCH; ELIAS (2010 [2006]).  

Em se tratando especificamente de memes, cada experiência de leitura de um 

mesmo elemento presente em diversas remixagens contribui para um aspecto de 

interpretação a ser ativado ou retomado, compondo as múltiplas vozes que integram 

o conjunto de conhecimentos e fatores responsáveis pela produção da coerência.  
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3.2.2 A referenciação 

O entendimento da referenciação está atrelado a uma concepção de língua 

heterogênea, opaca, histórica, socialmente construída e que não serve como mero 

instrumento de espelhamento da realidade; língua que representa trabalho cognitivo 

e atividade social que supõe negociação, e não pode ser um instrumento pronto para 

usos diversos (KOCH; MARCUSCHI, 2002 [1998]). 

A referenciação como atividade discursiva envolve a noção de linguagem como 

lugar de interação por meio da qual os sujeitos se constituem e constituem o outro, 

mas não só, constituem também fatos, eventos, ações e coisas do mundo a que fazem 

referência. À referenciação assim compreendida subjaz uma concepção de texto 

como evento comunicativo-interacional para o qual concorrem ações linguísticas, 

cognitivas e sociais (BEAUGRANDE, 1997), e uma visão de contexto que engloba  o 

cotexto,  a situação de interação imediata, a situação mediata (entorno sociopolítico-

cultural) e o contexto cognitivo dos interlocutores, que subsume os demais (KOCH, 

2002). 

A atividade de referenciação envolve conhecimentos sobre os interlocutores 

(Quem são? Onde vivem? Que conhecimentos são pressupostos como 

compartilhados?), sobre a situação comunicativa (Dizer o quê? Para quem? Para 

quê? Como?), sobre as coisas do mundo e sobre linguagens. O referente configurado 

no texto (de forma verbal ou não, explicitado ou apenas sugerido por meio de pistas 

contextuais) indica que o produtor, pensando no leitor, faz escolhas significativas para 

construir os sentidos pretendidos, alinhados ao seu projeto de dizer (KOCH, 1999; 

2002; 2004). 

Esse entendimento de referenciação está atrelado a uma concepção de língua 

que, segundo Koch e Marcuschi (1998, p.171), é heterogênea, opaca, histórica, 

socialmente construída e não serve como mero instrumento de espelhamento da 

realidade. Ainda segundo os autores, a língua é trabalho cognitivo e atividade social 

que supõe negociação e não pode ser identificada com instrumentos prontos para 

usos diversos.  
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Estudos sobre a referenciação, como os realizados por Koch (1984; 1989; 

1992; 2003 [1997]; 2011 [2002]) e Marcuschi (1998; 2003) indicam que os referentes 

são construídos no modelo textual de forma ancorada ou não ancorada. Na primeira, 

há a introdução de um novo objeto do discurso, com base em algum tipo de 

associação com o elemento já presente na produção; na segunda, ocorre no texto a 

introdução de um objeto de discurso totalmente novo.  

Formas linguísticas constituídas minimamente de um nome acompanhado (ou 

não) de determinante ou modificador, que revelam conhecimentos, opiniões, crenças 

e atitudes do produtor, servem de importantes sinalizações para a produção de 

sentido (KOCH, 2011 [2002]), pois são representativas das escolhas realizadas pelos 

produtores para a concretização de seus objetivos comunicativos. Nesse sentido, o 

uso de uma descrição definida implica sempre uma escolha entre as propriedades ou 

qualidades capazes de caracterizar o referente, escolha essa que ocorre, em cada 

contexto, em função do projeto de dizer do produtor (KOCH, 1984; 1989; 1992 [2003]; 

1997).  

Trata-se, em geral, de sinalizações que apontam para conhecimentos 

pressupostos como compartilhados entre produtor e leitor ou para características ou 

traços do referente que o produtor procura ressaltar ou enfatizar. Podemos entender 

que o dado, um referente explícito ou que pode ser inferido, requer conexões no texto 

e entre textos; conexões entre conhecimentos de quem produz o texto e de quem o 

recebe, um processo marcado pelo compartilhamento, pela intersubjetividade e pela 

interação.   

3.2.3 O balanceamento de informações – explicitação e implicitação   

O texto, um sistema de conexões entre vários elementos (BEAUGRANDE, 

1997), como já pontuamos, conecta-se ao nosso conhecimento de mundo e da 

sociedade. Pensar em um texto é ter em conta as práticas comunicativas, o uso da 

língua, os conhecimentos prévios, as interações, o espaço de produção e as 

estratégias de escrita que se relacionam na produção textual. Na interação com o 

texto, o leitor não recorre apenas ao conjunto de palavras presentes na superfície 

textual; ele também recorre a outros conhecimentos, como o conhecimento de mundo, 
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que permite o estabelecimento do sentido de um dado texto, levando-o a sua 

compreensão (KOCH; TRAVAGLIA, 2011 [1989], p. 61). 

Além do conhecimento linguístico e de mundo, Koch e Travaglia (2011 [1989], 

p. 67-70) destacam também o conhecimento partilhado como sendo aquele que 

“determina a estrutura informacional do texto em termos do que se convencionou 

chamar de dado e novo”, estabelecendo um parâmetro de carga informacional a partir 

de uma “escala de familiaridade assumida”, ou seja, quanto mais conteúdo dado, mais 

fácil a leitura, quanto mais conteúdo novo, maior será a quantidade de informação. 

Refletir sobre conhecimentos implicados no processamento textual nos permite 

entender que, para a produção da coerência, autor e leitor conectam o conhecimento 

que possuem sobre a língua, sobre o mundo, sobre si e sobre os outros, e também 

sobre o contexto.  

Considerando o corpus desta pesquisa, a publicação com meme serve para 

exemplificar as múltiplas conexões necessárias para o estabelecimento da coerência, 

pois se trata de um conteúdo que depende da remissão ao sentido veiculado em 

outras produções que tenham em comum um ou mais elementos. Espera-se que o 

leitor estabeleça alguma conexão com outros memes em outras publicações, para 

relacionar o que comunica determinado meme no novo contexto em que se apresenta. 

Os sentidos a serem produzidos nos memes formam, informam, deformam e 

transformam opiniões, pois eles “encapsulam na sua composição ideias diversas, que 

podem se manifestar através de modalidades distintas” (LIMA; CASTRO, 2016, p. 43). 

Nesse viés, a repercussão de um meme depende do repertório do sujeito, de suas 

experiências e emoções, bem como  de quanto da informação presente no texto é 

esperada ou não esperada, previsível ou imprevisível (BEAUGRANDE; DRESSLER, 

1981; FÁVERO, 1985; KOCH; TRAVAGLIA, 2011 [1989]). 

É importante notar que pela informatividade estabelece-se a previsibilidade das 

informações contidas nos textos, uma vez que eles 

[...] não são explícitos, não trazem na sua superfície tudo o que é preciso 
saber para compreendê-los. Não trazem tampouco uma instrução explícita 
de preenchimento das lacunas que permita chegar a uma compreensão 
inequívoca do seu sentido. Todo o texto requer uma atividade de 
‘enriquecimento’ das formas que estão na superfície, do emprego de 
conhecimentos prévios e de várias estratégias interpretativas. Esse 
conhecimento é dado como certo por todos os usuários da língua, embora 
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não existam regras claras de como proceder (KOCH; CUNHA-LIMA, 2005, p. 
296). 

 

Quando determinado conteúdo passa a configurar um meme, um simples 

elemento imagético, verbal ou sonoro,  carrega em si múltiplos sentidos de 

experiências anteriores, permitindo conexões diversas que o leitor utiliza para produzir 

outros sentidos a partir da nova remixagem.  

Estando o meme em ambiente virtual, a sua leitura depende de conhecimentos 

prévios que fazem remissão às publicações em redes sociais. Publicações que 

utilizam memes  alcançam rapidamente um grande público, já que a difusão é uma de 

suas características.  
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3.3 A multimodalidade  

À medida que as práticas interacionais on-line se tornam mais funcionais no 

âmbito das variadas atividades humanas, mais se ampliam os saberes sobre a 

produção de textos num mundo social virtualmente mediado. As inúmeras páginas da 

internet são construídas com múltiplos conteúdos que competem pela atenção do 

leitor. Este opta por alguns, ignorando os demais, para se conectar às mais diversas 

páginas durante seu percurso de leitura por hiperlinks, que são adicionados “a 

palavras e imagens para criar vínculos intertextuais entre múltiplas páginas 

multimodais” (BARTON; LEE, 2015, p. 48). 

A multimodalidade presente em cada página demarca estratégias utilizadas 

pelos autores para que os conteúdos estejam organizados e/ou destacados em 

relação aos demais, de modo que sejam escolhidos e acessados pelos usuários da 

rede. Tais estratégias englobam a escolha e a organização dos elementos que 

constituem o texto, resultando em construções multimodais, entre as quais, 

destacamos o meme. 

Entendemos a multimodalidade à luz dos estudos de Kress (1997; 2003; 2011), 

Kress e Van Leeuwen (1998; 2002; 2006 [1996]) e Van Leeuwen (2022), trabalhos 

que nos permitem entender como a escolha dos modos, como estratégias do autor, 

contribuem para a produção do sentido em produções meméticas.  

3.3.1 Um panorama sobre estudos da multimodalidade 

A multimodalidade surgiu das reflexões da Semiótica Social, abordagem de 

estudos sociais e linguísticos que teve início na década de 1970, na Austrália, 

principalmente aqueles desenvolvidos por Halliday. Influenciados pelos estudos da 

Semiótica Social, Hodge e Kress (1988) apresentaram os modos semióticos como não 

restritos à linguagem verbal, reconhecimento da existência de múltiplas semioses que 

interagem para a produção de sentido. 

Em 1996, Kress e Van Leeuwen publicaram Reading Images: The grammar of 

visual design, em que conferiram aos conteúdos imagéticos o status de modo 

semiótico. Os autores reconheceram a escrita como uma forma de comunicação 

visual, sendo a capacidade de reconhecer a escrita um meio visual indicador de que 
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o indivíduo é alfabetizado. Certamente, ser alfabetizado, no Ocidente, conforme 

destacado pelos autores, passava a ser uma evidência do quanto determinada cultura 

era avançada em relação às demais, por isso uma leitura de algo além do conteúdo 

escrito encontraria certa resistência por parte da ala mais conservadora da sociedade, 

pois não seria 

[...] à toa que o direcionamento a uma nova alfabetização, baseada em 
imagens e design visual, [poderia] vir a ser visto como uma ameaça, um sinal 
de declínio da cultura e, portanto, um símbolo particularmente potente e ponto 
de conflito entre grupos sociais conservadores e reacionários (KRESS; VAN 
LEEUWEN, 2006 [1996], p. 17).20 

Em um movimento de remissão à história da escrita, Kress e Van Leeuwen 

(1996 [2006], p. 21) lembram que “a escrita alfabética desenvolveu-se a partir de 

marcações (scripts) baseadas em imagens”21. Estas foram mudando até que a 

“imagem do objeto passou a significar o nome do objeto e depois a sua letra inicial”22 

(p. 21). Ler imagens, portanto, não seria algo novo e viabilizaria uma gramática do 

design visual para a compreensão do conteúdo imagético, possibilitando a “qualquer 

pessoa interessada em comunicação, ver nas imagens não apenas as dimensões 

estéticas e expressivas, mas também as sociais, políticas e comunicativas”23 (p. 17). 

A proposta de Kress e Van Leeuwen (2006 [1996]) era de que as imagens 

passassem a ser consideradas como modos semióticos textualmente compreendidas 

igualmente aos conteúdos escritos e em conjunto com eles. A partir de então, diversos 

outros teóricos se empenharam nos estudos sobre design visual. 

3.3.2 O texto e seus componentes multimodais  

Kress e Van Leeuwen (2006 [1996], p. 177) explicam que a composição do 

texto multimodal se dá por meio de três sistemas inter-relacionados: valor informativo, 

saliência e enquadramento24.  

 
20 No original: “No wonder that the move towards a new literacy, based on images and visual design, 
can come to be seen as a threat, a sign of the decline of culture, and hence a particularly potent symbol 
and rallying point for conservative and even reactionary social groupings”. 
21 No original: “Alphabetic writing developed, it seems clear, out of iconic, image-based scripts”. 
22 No original: “the image of the object came to stand for the name of the object and then for its initial 
letter”. 
23 No original: “We hope that our ideas will help anyone interested in communication to see in images 
not only the aesthetic and expressive, but also the structured social, political and communicative 
dimensions”. 
24 No original, os termos são “information value, salience e framing”. 
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- Valor informativo (Information value) 

O valor informativo é um recurso semiótico de posicionamento do elemento no 

texto. Dependendo de sua colocação (direita, esquerda, superior, inferior ou centro) 

haverá a atribuição de um sentido, de acordo com o propósito das diversas 

possibilidades de distribuição dos constituintes, que determinam três sistemas de 

organização espacial. 

Os autores denominaram o primeiro desses sistemas de Dado-Novo (Given 

and New) (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006 [1996]). Nele, os elementos são 

posicionados em um eixo horizontal do layout, no qual o elemento à esquerda é 

apresentado como informação conhecida (Dado) e o elemento à direita é apresentado 

como informação nova (Novo), conforme representado na Figura 15.  

 

Figura 15 - Sistema de organização espacial Given and New 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Esse sistema leva em consideração o modo de leitura ocidental, que ocorre da 

esquerda para a direita, assim, primeiro é apresentado ao leitor o que é necessário 

para interpretar a nova informação que segue. Dessa forma, a informação à direita do 

centro do layout é aquela pretendida pelo leitor que busca um novo conhecimento. 

O segundo sistema de organização espacial é o Ideal-Real (Ideal and Real), 

em que a informação se movimenta verticalmente, da parte superior para a parte 

inferior do layout. Trata-se de um valor de informação de cima para baixo; o que está 

no topo é apresentado como “a essência idealizada ou generalizada da informação, 

Informação 
conhecida

Informação 
nova



87 
 

 
 

portanto, também como sua parte, ostensivamente, mais saliente25” (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006 [1996], p. 186), e o que está embaixo é a informação mais específica 

e/ou prática, como ilustrado na Figura 16. 

Figura 16 - Sistema de organização espacial Ideal and Real 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Nesse sistema, o ideal representa o elemento que está na parte superior, pois 

assume maior importânica informativa em relação ao que está abaixo do centro do 

eixo vertical.  

O terceiro sistema de organização é Centro-Margem (Centre and Margin), em 

que o elemento de maior valor informativo está posicionado no centro do layout, 

funcionado como uma matriz para os demais elementos distribuídos no seu entorno, 

conforme exemplificado na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 
25 No original: “For something to be ideal means that it is presented as the idealized or generalized 
essence of the information, hence also as its, ostensibly, most salient part”.  

Real

Ideal
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Figura 17 - Sistema de organização espacial Centre and Margin 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

No caso das composições da dimensão Centro-Margem, há uma distinção 

entre a informação central e as informações periféricas. Conforme explicam os 

autores, o elemento que ocupa o centro de um design “é apresentado como o núcleo 

da informação ao qual todos os outros elementos são de alguma forma 

subservientes”26 (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006 [1996], p. 196). Sobre as margens, 

esclarecem que são “em muitos casos, idênticas ou pelo menos muito semelhantes 

entre si, de modo que não há sentido de divisão entre elementos Dado e Novo e/ou 

Ideal e Real entre eles”27 (p. 196). Em outros casos, os elementos periféricos podem 

ser entendidos também como integrantes dos sistemas Dado e Novo e/ou Ideal e 

Real. 

Relacionando esses três sistemas, Bateman (2008) apresenta nove 

combinações possíveis, que foram organizadas e ilustradas por Frade (2012), como 

mostra a Figura 18.  

 

 

 
26 No original: “For something to be presented as Centre means that it is presented as the nucleus of 
the information to which all the other elements are in some sense subserviente”. 
27 No original: “In many cases the Margins are identical or at least very similar to each other, so that 
there is no sense of a division between Given and New and/or Ideal and Real elements among them”. 

Margem Margem

Margem Margem

Centro
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Figura 18 - Possibilidades de composição dos sistemas de valor informativo 

 

Fonte: Frade (2012, p. 35), adaptado de Bateman (2008). 

A combinação dos sistemas de organização espacial no layout sinaliza a 

diversidade de combinações dos elementos. A distribuição dos modos semióticos é 

pensada para que haja clareza na constituição do design. A organização dos 

componentes ocorre conforme o valor informativo a ser considerado na leitura, 

considerando-se “como o posicionamento dos elementos em uma composição 

confere eles valores informativos em relação aos outros elementos”28 (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006 [1996], p. 201). 

 

 
28 No original: “how the positioning of the elements in a composition endows these elements with 
different information values in relation to other elements”. 
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- Saliência (Salience) 

Uma vez definida a distribuição dos elementos composicionais do texto dentro 

do layout, Kress e Van Leeuwen (1996) abordaram as estratégias visuais empregadas 

na elaboração de cada componente para se definir um roteiro de leitura. Trata-se de 

considerar os recursos semióticos de planos, tamanho, perspectiva, cor e brilho com 

os quais os modos se apresentam, conforme exemplificado na Figura 19. 

Figura 19 - Exemplo de saliência no meme “Olha pro olho” 

 

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

A trajetória de leitura parte do elemento de maior destaque para o menos 

destacado; o autor pode determinar um caminho para que o sentido do texto seja 

produzido. A Figura 19 exemplifica como o recurso semiótico do tamanho da fonte 

pode induzir o percurso de leitura. 

A saliência, conforme explicam Kress e Van Leeuwen (2006 [1996], p. 210), 

refere-se ao “grau em que um elemento chama a atenção para si mesmo”, atribuindo-

lhe um valor informativo maior ou menor. Trata-se, assim, de um recurso semiótico 

que atrai a atenção do leitor para o componente “devido ao seu tamanho, seu lugar 

em primeiro plano ou sua sobreposição de outros elementos, sua cor, seus valores 
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tonais, sua nitidez ou definição e outras características”29 (KRESS; VAN LEEUWEN, 

2006 [1996], p. 210). 

- Enquadramento (Framing)   

O framing é uma delimitação material ou abstrata que atribui aos elementos o 

valor de pertencimento/conexão ao conjunto do design. Funciona como uma moldura 

(real ou imaginária) que determina uma unidade de informação. Utilizando um 

exemplo similar ao dos autores, refletimos sobre o enquadramento na música, 

observando um trecho da partitura da nona e última sinfonia completa de Ludwig van 

Beethoven (Figura 20). 

Figura 20 - Exemplo de framing - trecho da partitura da 9ª Sinfonia de Beethoven de 1824 

 

Fonte: site Super Partituras30 

 

 
29 No original: “The degree to which an element draws attention to itself, due to its size, its place in the 
foreground or its overlapping of other elements, its colour, its tonal values, its sharpness or definition, 
and other features”. 
30 Disponível em: www.superpartituras.com.br. Acesso em: 10 jan. 2022. 

http://www.superpartituras.com.br/
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A leitura de uma partitura se dá pela materialidade da música em um código 

comum ao maestro e aos instrumentistas de uma orquestra ou coral. A execução do 

trecho apresentado na Figura 20 se dá apenas por instrumentos, conforme coluna à 

esquerda, que determina quais instrumentos tocarão os pentagramas (planos 

horizontais com cinco linhas paralelas cada). A primeira noção de enquadramento 

surge dessa delimitação horizontal, já que cada instrumentista atentará somente para 

a linha designada ao seu instrumento. 

Um segundo exemplo de enquadramento na Figura 20 é noção rítmica do 

tempo. Em cada pentagrama, há linhas verticais que delimitam os compassos, ou 

seja, espaços que têm a mesma duração de tempo. Esses “ciclos rítmicos de igual 

duração são momentaneamente interrompidos por uma pausa, um rallentando, uma 

mudança de marcha, e essas junções marcam unidades distintas”31 (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006 [1996], p. 203). O enquadramento, portanto, é uma delimitação que 

determina o pertencimento de um conjunto de elementos a uma unidade de valor 

informativo. 

 Kress e Van Leeuwen (2006 [1996], p. 210) nos oferecem uma síntese dos 

elementos que compõem ao texto multimodal, apresentada na Figura 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
31 No original: “From time to time the ongoing equal-timed cycles of rhythm are momentarily interrupted 
by a pause, a rallentando, a change of gait, and these junctures mark off distinct units, disconnect 
stretches of speech or music or movement from each other to a greater or lesser degree”. 
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Figura 21 - Síntese da composição do texto multimodal 

 

Fonte: adaptado de Kress e Van Leeuwen (2006 [1996], p. 210). 

 

3.3.3 O texto e seu status multimodal 

Iniciamos este capítulo refletindo sobre a multimodalidade nos textos em 

contextos digitais, no entanto, não quisemos, com isso, dar a entender que somente 

produções on-line podem ser multimodais. Segundo Kress e Van Leeuwen (1998, p. 

186), todos os textos são multimodais, pois “a língua sempre tem de ser realizada por 

meio de, e vem acompanhada de, outros modos semióticos”32, princípio reafirmado 

por Kress (1997; 2003; 2011) e Kress e Van Leeuwen (1998; 2002; 2006 [1996]).  

Nessa direção, Ribeiro (2021, p. 139) observa que é “importante reiterar um 

modo de olhar para os textos, sempre da perspectiva de que todos eles são, em algum 

nível, multimodais, sendo de saída impossível a existência de um texto monomodal”. 

Essa afirmação pode parecer equivocada se considerarmos que muitos textos, 

principalmente os impressos, são constituídos apenas pela “escrita”, sem que em seu 

 
32 No original: “language always has to be realized through, and comes in the company of other semiotic 
modes”. 

Composição
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design interajam modos imagéticos, percepção que é contraposta por Gualberto, 

Pimenta e Santos (2018, p. 15), para quem “todo texto é multimodal e não só aqueles 

que possuem imagens e palavras”.  

Pode, então, uma lauda grafada apenas verbalmente ser multimodal? A 

resposta é sim. Como explica Descardeci (2002, p. 20-21), “outras formas de 

representação – como a diagramação da página (layout), a cor e a qualidade do papel, 

o formato e a cor (ou cores) das letras, a formação do parágrafo etc., interferem na 

mensagem a ser comunicada”. Em outras palavras, um único elemento produz 

sentidos diferentes pela forma como é manifestado, assim como as múltiplas 

conexões de semioses de um ou mais modos que produzem sentidos, como evidencia 

Ribeiro (2021, p. 142): 

[...] é fundamental ter atenção não apenas aos modos, aos recursos que 
podem ser empregados na produção de textos, mas também à sua 
organização, à seleção de suas combinações, pois esse, sim, é o amálgama 
que tece um texto e pode atribuir à composição sentidos que não estão em 
cada modo isoladamente. 

Barton e Lee (2015, p. 47) ressaltam que “as práticas multimodais não são novas 

e têm sido uma estratégia essencial de construção de sentido ao longo da história da 

linguagem escrita”. Há, para os autores, uma programação visual cujos efeitos 

interferem na interpretação do leitor. No caso dos materiais impressos, esses efeitos 

visuais “podem desenvolver decisões específicas sobre o uso de cores, tamanho e 

tipo de fonte das palavras (para que um texto impresso em bookman old style, por 

exemplo, possa parecer mais sério e formal do que um em comic sans ms)” 

(BARTON; LEE, 2015, p. 47). 
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3.3.4 Os modos semióticos 

O termo multimodalidade, por si só, já indica referência à incidência de múltiplos 

modos semióticos. Kress (2011, p.79) entende modo como “um recurso semiótico 

socialmente moldado e culturalmente dado para fazer sentido”33, o que nos leva a 

refletir sobre a sua funcionalidade. 

É importante compreender que a designação de modo está relacionada à 

funcionalidade, não sendo possível, em uma classificação simples, relacionar todos 

os modos que existem ou estabelecer que em determinado design há um restrito 

número de modos. Van Leeuwen (2022, posição 1310) explica que “um modo é um 

recurso do design funcional que pode ser realizado em diferentes materialidades”34, o 

que evidencia a multiplicidade de aplicação e identificação de modos em designs.   

Assim, modo é o que socialmente se convenciona como tal, ou seja, o que uma 

comunidade ou um grupo de pessoas decide tratar e usar com regularidade como um 

modo (ANDERSEN, 2015, p. 77; GUALBERTO; SANTOS, 2019, p.10), que pode ser 

uma imagem e uma escrita ou cor dessa imagem, o formato e tamanho da fonte, o 

layout, o design, se a perspectiva da abordagem considerá-los dessa forma. Todos 

esses elementos, sendo modos, contribuem para a produção de sentido, conferindo 

ao texto o status de multimodal. 

Os modos são os diversos efeitos e formas de representação que constituem o 

design, configurando “recursos semióticos que permitem a realização simultânea de 

discursos e tipos de (inter)ação” (KRESS; VAN LEEUWEN, 2001, p. 21). Eles podem 

ser entendidos como formas sistemáticas e convencionais de comunicação (KRESS, 

1995, p. 7) identificados no design como elementos que contribuem para a conexão 

dos seus próprios sentidos na construção de um sentido mais amplo. 

De acordo com Kress (1995, p. 7), “um texto pode ser formado por vários modos 

semióticos (palavras e imagens, por exemplo) e, portanto, podemos chegar à noção 

de multimodalidade”. Nessa direção, Santos e Meia (2010, p. 305) refletem que “em 

vários discursos, assim como no discurso da mídia impressa, a multimodalidade 

 
33 No original: “mode is a socially shaped and culturally give semiotic resource for making meaning”. 
34 No original: “mode is a resource for functional design, which can be realized in different materialities”. 
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oferece aos produtores e leitores dos textos o potencial de significação dos modos ou 

meios semióticos”. 

3.3.5 Um estudo das cores 

As cores são recursos semióticos que, conforme esclarece Van Leeuwen 

(2022), servem para auxiliar o reconhecimento de diferentes itens e para produzir 

coerência. Segundo o autor, as cores desempenham três papéis na produção da 

coerência textual. O primeiro papel é o de segmentar os textos em diferentes níveis 

(estágios/etapas), como as diferentes cores dos escritos em páginas de websites, que 

demarcam as palavras-chave, o menu de navegação, a faixa de opções, entre outros 

elementos. O segundo refere-se à saliência na composição do texto multimodal, ou 

seja, as cores podem indicar a sobreposição de alguns elementos em relação a outros, 

estabelecendo uma trajetória de leitura. Já o terceiro refere-se ao estabelecimento da 

“sensação de coesão”, explicada como a aparência uniforme e harmoniosa entre, por 

exemplo,  slides de determinado tema do PowerPoint ou a mudança das cores das 

paredes em cada departamento de edifícios institucionais para “proporcionar coesão 

interna e segmentação externa”35 (VAN LEEUWEN, 2022, posição 1839).  

Para Van Leeuwen (2022, posição 1766), as “cores são códigos que funcionam 

como minivocabulários coloridos que servem, por exemplo, “para diferenciar as 

sinalizações dos sistemas de transporte público, as diversas marcas dos produtos nas 

prateleiras do supermercado, os graus de risco das tarjas nas caixas dos 

medicamentos etc.”36. Em termos de cores, Kress e Van Leeuwen (1996) propõem as 

seguintes categorias: valor, saturação, pureza, modulação, diferenciação e matiz. Van 

Leeuwen (2022, posição 1766), ao ampliar essas categorias, considera outras 

características de materialidade, conforme apresentado no Quadro 5. 

  

 
35 No original: “to provide internal cohesion and external segmentation”. 
36 No original: “Colour codes are mini ‘vocabularies’ serving to distinguish, for instance, the diferente 
routes os public transport systems, the diferente varieties os a brand nos supermarket shelves, the 
diferente degrees of safety on drug labels, and so on”. 
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Quadro 5 - Características distintas das cores 

Categoria Escala mínima Escala máxima 

Valor Claro Escuro 

Saturação Forte Fraco 

Pureza Puro Impuro 

Transparência Transparente Opaco (opaque) 

Luminosidade Luminoso Opaco (dull) 

Luminescência Luminescente Escuro 

Brilho Brilhante Mate 

Temperatura Vermelho Azul 

Modulação Modulado Flat 

Cromatismo Policromático Monocromático  
Fonte: adaptado de Van Leeuwen (2022, posição 2161). 

 

Nesse quadro, as características distintas das cores na materialidade dos 

modos semióticos são apresentadas em escalas bidirecionais. Salientamos que o uso 

dessas categorias é convencional no âmbito da edição de imagens, tanto em relação 

a softwares e aplicativos voltados para a edição de fotografia, quanto em relação a 

recursos de edição em redes sociais que envolvem filtros de imagem como brilho, 

contraste e saturação, que aprimoram as imagens a serem publicadas, conforme 

exemplificado na Figura 22. 
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Figura 22 - Exemplo de características distintivas das cores em filtros do Instagram 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Nesse exemplo, o recurso de filtros de imagens disponíveis para os usuários 

reforça o fato de que a dinâmica interacional nas redes sociais permite que os usuários 

utilizem recursos semióticos conforme a intencionalidade presente na produção e 

veiculação dos conteúdos, no tocante às escolhas do que e de como se pretende 

comunicar algo. Para Van Leeuwen (2022, posição 1872), “as cores expressam 

identidade”37 e geralmente são organizadas em esquemas (colour schemes). 

 

 
37 No original: “Colours has always expressed identity”. 
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3.3.6 Função e identidade na tipografia e no design gráfico 

Assim como as cores, a tipografia também desempenha um importante papel 

na demarcação de identidade na elaboração do design do texto multimodal. Para 

Vieira (2015, p. 50), “o tamanho, o tipo e a cor das letras selecionadas para a 

composição do texto multimodal desempenham relevante papel na construção do 

sentido potencial do texto”. É possível dizer que a tipografia antecipa para o leitor o 

caráter formal do texto e, com isso, as configurações do tipo gráfico por si sós já 

produzem sentido para o leitor, como, por exemplo, o nome de um jornal impresso 

que possibilita o entendimento de que se trata de uma instituição moderna ou 

tradicional.  

Vieira explica que “o design das letras de um jornal, de uma revista ou de 

documento impresso revela demasiado sobre o significado potencial do texto que será 

lido” (p. 51), devendo fazer parte da lista de tarefas do autor a preocupação sobre o 

tipo gráfico a ser utilizado, pois 

[...] ao compormos um texto multimodal, carecemos dedicar especial atenção 
à escolha, à seleção da fonte a ser usada, bem como ao seu tamanho, pois 
elas serão extremamente relevantes à construção de sentidos 
complementares (VIEIRA, 2015, p. 52-53). 

Kress e Van Leeuwen (2006 [1996]; 2011 [2002]) e Van Leeuwen (2022) 

inserem a tipografia nas suas reflexões sobre a semiótica da forma (The semiotics of 

shape). Restringimo-nos a desenvolver uma reflexão sobre a função e a identidade 

no design gráfico com base nas categorias da forma, principalmente relacionadas à 

tipografia, à luz de Van Leeuwen (2022). Conforme o autor explica, essas 

características distintivas aplicam-se, para além das letras, a quaisquer formas 

gráficas e, mesmo  

[...] quando não são usadas para delinear formas, as linhas também podem 
ser curvadas ou angulares, regulares ou irregulares, fortemente marcadas e 
grandes ou comedidas e pequenas, e assim por diante, independentemente 
de serem elementos relativamente abstratos em diagramas, desenhos 
gráficos e obras de arte, ou figurativos, como as rugas de um rosto, as dobras 
de uma cortina, ou os raios do sol – esse é um aspecto fundamental do estilo 
no desenho (VAN LEEUWEN, 2022, posição 1534)38. 

 
38 No original: “when not used to delineate shapes, lines, too, can be curver or angular, regular or 
irregular, bold and large or small and light, and so on, regardlees of whether they are  relatively abstract 
elements in diagrams, graphic designs and art works, or figurative, as the wrinkles of a face, the folds 
or a curtain, or the rays of the sun – this is a fundamental asspect of style in drawing”.  
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A tipografia, como explica o autor, tem um potencial significativo quanto às 

características distintivas da forma, as quais são sistematizadas a seguir (Figura 23) 

e apresentadas detalhadamente adiante. 
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Figura 23 - Características distintivas da forma 

 

Fonte: Van Leeuwen (2020, posição 1766). 
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• Curvatura e angularidade 

As formas podem ser mais ou menos curvadas, indicando, em um manuscrito, 

a agilidade da escrita ou, em um desenho, a fluidez e a articulação na elaboração de 

uma reta ou de um círculo.  No Quadro 6, as fontes exemplificam a curvatura e a 

angularidade. 

Quadro 6 - Exemplo de fontes com curvatura e angularidade 

Características 

distintivas da forma 

Exemplos de fontes 

Curvatura Century Gothic; Script MT Bold 

Angularidade Agency FB; Old English Text MC 

Fonte: elaborado pelo autor. 

• Regularidade 

É comum que as formas gráficas elaboradas sem o emprego de ferramentas 

físicas ou tecnológicas apresentem certa irregularidade. Um manuscrito tende a 

apresentar imperfeições, bem como é praticamente impossível um círculo feito à mão 

ser perfeito. Contudo, a irregularidade não é algo necessariamente negativo, pois, 

como Van Leeuwen (2022) esclarece, embora os meios tecnológicos consigam 

apresentar perfeição quando à regularidade, podem também transmitir 

inautenticidade; já “o desenho à mão pode transmitir, em oposição, o ‘toque humano’, 

a autenticidade e o caráter” (posição 1581). 

 

• Repetição 

Van Leeuwen (2022) observa que, na repetição, os padrões geralmente são 

regulares e repetitivos, embora modelos irregulares e únicos encontrados na natureza 

também sejam inspirações para padrões em designs gráficos. Os padrões indicam 

certa estabilidade e previsibilidade, pois “quando padrões são repetidos, não é mais 

necessário ver o todo”39 (posição 1615). O autor ainda esclarece que a repetição pode 

ser um recurso estético, como, por exemplo, na poesia, em que se “usam padrões 

 
39 No original: “when patterns are repeated, it is no longer necessary to see the whole”.  
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rítmicos regulares (métrica), rima e assonância (repetição do som) para estilizar a 

linguagem”40. 

 

• Peso e tamanho 

Em tipografia, o peso refere-se ao negrito do texto (bold or light); o tamanho 

refere-se à escala de dimensão da fonte. Ambos são recursos de formatação comuns 

aos softwares e aplicativos de edição de texto. Como nota Van Leeuwen (2022, 

posição 1651), “o aumento do peso e/ou do tamanho desempenha um papel 

fundamental no design funcional, pois pode aumentar a saliência e assim atrair a 

atenção dos leitores”41. 

 

• Conectividade, inclinação, expansão e densidade 

Conectividade diz respeito ao modo como as letras estão conectadas umas às 

outras, como, por exemplo, nas escritas cursivas em que as letras estão conectadas 

umas às outras, enquanto a inclinação diz respeito ao recurso de itálico. A expansão 

refere-se ao espaçamento que existe entre as letras, quanto maior o espaçamento, 

mais expansão há, ao passo que quanto mais truncadas forem as letras, maior será a 

densidade. 

 

• Orientação 

A orientação refere-se ao plano horizontal ou vertical, com a ideia de orientação 

para cima e para baixo.  

 
40 No original: “poetry uses regularized rhythmic patterns (metre), rhyme and assonance (repetition of 
sound) to aestheticize language”.  
41 No original: “increased weight and/or size plays a key role in functional design as it can increase 
salience, and draw readers or viewers attention”. 
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3.3.7 O layout do design visual 

Uma vez entendido o que são os modos e como eles constituem o texto 

multimodal, passamos a tratar da organização e da distribuição deles no design visual, 

ou seja, do layout. Antes, porém, é importante distinguirmos design de layout. 

O design é a composição multimodal que se refere aos “próprios recursos 

semióticos ou ao uso desses designs” (KRESS; VAN LEEUWEN, 2002, p. 45). A 

combinação de todos os modos semióticos utilizados compõe o design, um construto 

multimodal que veicula sentidos “construídos em contextos sociais específicos”, está 

“a meio caminho da expressão e [constitui] o lado expressivo do conceito” (p. 5), 

sendo, portanto, o meio pelo qual o texto se materializa. Como esclarecem Santos e 

Tiburtino (2018, p.177), o design “projeta e organiza o arranjo de todo um conjunto de 

escolhas cujo resultado é o texto”. 

Quanto ao layout, trata-se de “arranjos de palavras (como blocos gráficos) e 

imagens (como blocos gráficos) que interagem” (KRESS, 2003, p. 67) e são dispostos 

em determinado design em  

[...] lógica modular ao arranjar em uma tela ou página os elementos em 
posições horizontais/verticais, esquerda/direita, centro/margem. O espaço da 
tela ou da página é usado para modelar a atenção do leitor/visualizador 
(PAIVA, 2021, p.101). 

Essa lógica tem como finalidade a coerência, já que a distribuição dos 

elementos em uma produção multimodal é pensada pelo autor numa organização que 

produz sentido. Para Barton e Lee (2015, p.47), “o layout de itens diferentes numa 

página também é projetado para que o sentido seja apreendido de maneiras 

específicas”, podendo, por exemplo, uma expressão ser intencionalmente 

programada para ser vista primeiro quando inserida no centro de um construto em 

uma camada sobre os demais elementos.  

3.4 Meme da internet e multimodalidade  

Nesta seção, tratamos da produção do meme em relação a design, layout, 

modos e recursos, da perspectiva de quem produz o conteúdo memético, 

independentemente se mixado ou remixado. O meme é mixado quando, no construto 

multimodal, são organizados os elementos (modos semióticos) que juntos produzem 



105 
 

 
 

sentido. Esses conteúdos são recepcionados pelos membros das comunidades de 

redes sociais e modificados (remixados), mas mantêm-se parcial e suficientemente 

preservados a ponto de serem reconhecidos como parte de determinada sequência 

de memes (OLIVEIRA, 2017, p. 2).   

Reiteradas vezes falamos sobre a natureza mutável do meme, que, por ser um 

texto difundido principalmente em ambiente virtual, é também manipulável. Contudo, 

não desprezamos certa continuidade das formas meméticas, tanto quanto ao 

construto multimodal (layout e design) como quanto aos elementos semióticos que as 

integram (modos e recursos).  

Há uma regra subentendida que é respeitada pelos usuários da rede: a criação 

de um novo conteúdo memético deve replicar parte de um anterior, fazendo com que 

um meme seja apenas parcialmente modificado (CAVALCANTE; OLIVEIRA, 2019).  

Graças a essa dinâmica convencionada, cada meme é reconhecido como uma 

produção que pertence a um grupo de memes, conforme ilustrado a seguir (Figura 

24). 

Figura 24 - Coleção de memes da Nazaré Confusa 

 

 Fonte: Museu de Memes.42 

 

Esse meme foi obtido de uma coleção do Museu de Memes, projeto da 

Universidade Federal Fluminense que cataloga, descreve e analisa as produções 

meméticas. Na página de coleções do museu43, há diversas entradas que organizam 

 
42 Disponível em: <https://museudememes.com.br/collection/nazare-confusa>. Acesso em: 20 abr. 
2021. 
43 As coleções do Museu de Memes podem ser acessadas em 
<https://museudememes.com.br/collection>. 
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grupos de memes denominados de acordo com a sua história, utilização em rede e 

parte repetida, replicada e preservada, ou seja, conforme o que há em comum entre 

todas as produções meméticas daquele grupo.  

A título de exemplificação, selecionamos o meme “Nazaré Confusa”; Nazaré é 

personagem da novela Senhora do destino, exibida na Rede Globo de Televisão em 

2004. Uma cena específica da novela passou a ser amplamente compartilhada nas 

redes sociais a partir de 2016, primeiro no formato GIF, cuja materialidade44 se dá em 

um tipo de texto dinâmico, depois, em formatos estáticos. Na Figura 24, temos o meme 

em uma sequência de quadros com recortes da cena popularizada, cujo efeito é a 

progressão, que reforça o estado de confusão em que se encontra a personagem. 

Podemos considerar que a disposição dos quadros, em conexão, evidencia o 

intuito do autor de demonstrar que se trata de uma sequência. Nos recortes das cenas 

foram mixados elementos semióticos que representam símbolos aritméticos de 

elevada complexidade, modos escritos em que a cor branca preenche a fonte (para 

destacar a escrita do plano de fundo). Falamos de layout ao observarmos o cuidado 

do produtor em combinar os símbolos a cada quadro para mostrar que a confusão da 

personagem estava relacionada a cálculos.  

O usuário que desejar remixar esse design, mantendo-o no grupo de memes 

da Nazaré Confusa, deve preservar parte dos elementos que o constituem. Como 

produtor, pode optar por preservar o que será replicado, para que esse conteúdo ainda 

seja reconhecido como pertencente à mencionada coleção. Podemos perceber esse 

processo ao comparamos a Figura 24 com a Figura 25, apresentada a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 
44 Materialidade refere-se o material físico do recurso semiótico (JEWITT, 2013; CANI, 2019). Neste 
trabalho, entendemos materialidade como o meio utilizado para a materialização do texto (suporte) e a 
aplicação/programação virtual em suas dinâmicas de interação na mídia digital. 
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Figura 25 - Coleção de memes da Nazaré Confusa 

 

Fonte: Museu de Memes.45 

 

Ao preservar a imagem da personagem, o produtor manteve uma relação 

intertextual explícita com os demais memes da Nazaré Confusa. O ajuste ocorreu em 

relação ao design, com a alteração do conteúdo escrito, os termos da morfossintaxe. 

Assim, agora a natureza da confusão da personagem tem a ver com o conhecimento 

da gramática. O autor espera que o leitor, com seu repertório de memes desse mesmo 

grupo, produza sentido para o novo meme.   

Em outro exemplo, observamos a preservação dos símbolos aritméticos em 

vez da imagem da personagem (Figura 26). Ainda assim, o meme apresentado pode 

ser associado ao grupo de memes da coleção Nazaré Confusa, desde que o leitor 

 
45 Disponível em: <https://museudememes.com.br/collection/nazare-confusa>. Acesso em: 20 abr. 
2021. 
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busque o conhecimento adquirido por meio de outras postagens para que, desse 

modo, compreenda a publicação.  

Figura 26 - Coleção de memes da Nazaré Confusa 

 

Fonte: Museu de Memes.46 

É importante ressaltar que as escolhas do autor do meme, consequência de 

sua intencionalidade, norteiam a organização e a seleção, ou seja, “a seleção de um 

modo de apresentação do texto já implica uma escolha prévia, um projeto gráfico, nem 

que seja embrionário” (RIBEIRO, 2021, p. 44). Para comunicar algo, o autor do meme 

ordena a imagem e a escrita, apresentando “uma proposta de hierarquização das 

informações na página, uma maneira de propor uma sequência ou trilha de leitura, o 

que não quer dizer que ela será totalmente percebida ou obedecida” (RIBEIRO, 2021, 

p. 44). 

As mudanças por substituição dos elementos e reorganização na programação 

diagramática dos memes favorece a distinção entre design e layout, que se nota na 

focalização da observação da análise. Quando o objetivo é pensar sobre a distribuição 

dos modos e recursos, procurando entender o porquê da escolha do produtor em 

colocar um certo elemento em determinada posição, e em como isso interfere no 

sentido, refletimos sobre o layout. Quando o objetivo é pensar sobre a composição 

multimodal, tanto na escolha dos modos quanto dos recursos, também considerando 

a produção do sentido, refletimos sobre o design. Ambos se referem à composição 

dos elementos da publicação memética como um construto multimodal. 

 
46 Disponível em: <https://museudememes.com.br/collection/nazare-confusa>. Acesso em: 20 abr. 
2021. 
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Tendo em vista a perspectiva sobre textos multimodais que assumimos nesta 

pesquisa, dois esclarecimentos são fundamentais. Primeiramente, pela atenção ao 

objeto da nossa análise, cujo corpus é constituído por memes, debruçamo-nos em 

reflexões que se referem aos textos estáticos, desconsiderando os modelos dinâmicos 

e gestuais que também estão abarcados nos estudos sobre a multimodalidade.  

 Depois, pretendemos, nesta pesquisa, analisar do ponto de vista da produção 

de memes na internet estratégias textuais usadas por seus produtores, pressupondo 

que: i) o texto é resultado de um projeto de dizer cuja concretização envolve 

estrategicamente escolhas de elementos verbais e visuais; ii) todo texto pressupõe 

interação e construção de sentidos; iii) não apenas estratégias verbais como também 

estratégias visuais são de fundamental importância na e para a construção da 

coerência.  

Trata-se, portanto, de assumir que a multimodalidade é componente 

constitutivo do texto e de sua coerência e de conceber que a multimodalidade é um 

fator de coerência entre os demais, conforme proposta de Elias (2021) apresentada 

na conferência Texto, ensino e desafios na contemporaneidade47. 

Com base nos estudos sobre memes realizados no capítulo 2 e nas 

considerações teóricas sobre texto, coerência e multimodalidade deste capítulo, 

passamos à análise dos memes e o que eles revelam sobre conhecimentos 

compartilhados, estratégias e sentidos em sua produção.    

  

 
47 Essa conferência foi realizada em aula inaugural na Universidade Federal de São Carlos em 8 de 
abril de 2021. A apresentação foi gravada e está disponível no endereço 
https://www.youtube.com/watch?v=5weJDRXKkWc. 
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4 ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS VISUAIS E VERBAIS NA PRODUÇÃO DE MEMES 

SOBRE A COVID-19: EM BUSCA DA COERÊNCIA   

Nesta pesquisa, como já pontuado, o meme é considerado uma construção 

multimodal que se realiza em ambiente digital, é amplamente compartilhado, remixado 

e conectado ao conjunto de muitos outros memes não apenas por traços de 

semelhança em relação a alguns de seus componentes que resistem às alterações e 

lhes permitem serem identificados, mas também e, principalmente, por marcas que 

evidenciam as transformações promovidas por seus produtores, usuários de redes 

sociais digitais.   

Considerando o objetivo e as perguntas que orientam esta pesquisa, 

analisamos, neste capítulo, memes das páginas de Bode Gaiato e de Agostinho 

Sincero, que compõem o corpus.  A análise desses memes se dá da perspectiva de 

seus produtores e leva em consideração as estratégias que  utilizam para que suas 

produções  produzam sentidos e alcancem repercussão.    

Para a identificação e análise das estratégias textuais multimodais, os memes 

são examinados tanto individualmente quanto no conjunto das produções 

selecionadas. Individualmente, configuram microtextos. No conjunto das produções, 

macrotextualmente, ressaltam tanto a hipertextualidade quanto a intertextualidade, 

esta caracterizada pelo entrelaçamento temático das produções.  Nossa suposição é 

de que os autores manifestam na rede de suas produções meméticas um projeto de 

dizer que envolve diversas estratégias perceptíveis ao olhar do leitor atento e 

responsivo. 

A fim de identificarmos as estratégias utilizadas na produção dos memes, 

consideramos as características que distinguem a produção memética de outras 

produções, como abordamos no capítulo 2. Em seguida, no capítulo 3, respaldados 

pela concepção de texto como um acontecimento comunicativo e interacional 

constituído por múltiplos conhecimentos e elementos  verbais e visuais que, 

estrategicamente, são selecionados e funcionam como orientações para a construção 

de sentidos, estabelecemos relações entre estudos do texto, na abordagem 

sociocognitivo-interacional, e estudos sobre a multimodalidade, na abordagem 

sociossemiótica.  
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4.1 Memes do Bode Gaiato  

Os memes constantes na página do Bode Gaiato e selecionados para este 

trabalho são os que apresentamos a seguir (memes 1 a 9). 

Meme 1 

 

Meme 2 

 
Meme 3 

 

Meme 4 

 

Meme 5 

 

Meme 6 
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Meme 7 

 

Meme 8 

 

Meme 9 
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4.1.1 Aspectos contextualizadores  

A história da página do Bode Gaiato 

A página do Bode Gaiato foi criada em 3 de janeiro de 2013 pelo pernambucano 

Breno Melo. Ela se enquadra na categoria de páginas de humor do Facebook, de 

acordo com a classificação da própria rede social. A página alcançou grande 

popularidade desde seu lançamento e, de acordo com Markman (2013), obteve uma 

média de 25 mil novos fãs por dia e alcançou 150 mil acessos diários. Depois de 

quatro meses de sua criação, já contava com mais de 800 mil seguidores e as suas 

publicações alcançavam 14 milhões de pessoas por semana.  

Conforme consta no site Museu de Memes, projeto da Universidade 

Fluminense que cataloga, descreve e analisa as produções meméticas, a página do 

Bode Gaiato “apresenta referências à cultura e costumes do povo nordestino, 

sobretudo o pernambucano, de quem toma emprestadas expressões e formas de 

linguagem”48. O autor da página, Breno Melo, menciona que a elaboração das 

personagens com a mixagem das cabeças de bode em corpos humanos se deu por 

ser esse animal comum no sertão nordestino. 

Em 2016, quando contava com quase sete milhões de seguidores, a página foi 

retirada do ar pela moderação do Facebook, que não apresentou justificativas para a 

decisão. Após diversas manifestações de seguidores, a decisão foi revogada, 

possibilitando a retomada da publicação de conteúdos elaborados por Breno Melo.49  

Em 2021, a página contava com mais de oito milhões de seguidores, tornando-

se uma das mais populares do Facebook no segmento de páginas de humor. Seu 

sucesso foi tão expressivo que, em julho de 2021, a sua primeira publicação foi 

leiloada por R$ 27.380,0050.  

 
48 Disponível em: <https://museudememes.com.br/collection/bode-gaiato>. Acesso em: 9 nov. 2021. 
49 Entre as reportagens que noticiaram a retirada da página do ar, destacamos a veiculada no Diário 
de Pernambuco, disponível em <https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2016/09/pagina-
do-bode-gaiato-no-facebook-e-retirada-do-ar.html>, e a veiculada no NE10, disponível em 
https://jc.ne10.uol.com.br/social1/2016/09/14/pagina-do-bode-do-gaiato-no-facebook-e-retirada-do-
ar/index.html. Ambas as reportagens foram por nós acessadas em 9 de setembro de 2021. 
50 Página do leilão virtual: <https://www.nftrend.com.br/nft/personalidades/bode-gaiato/>. Acesso em: 
20 out. 2021. 

https://museudememes.com.br/collection/bode-gaiato
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2016/09/pagina-do-bode-gaiato-no-facebook-e-retirada-do-ar.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2016/09/pagina-do-bode-gaiato-no-facebook-e-retirada-do-ar.html
https://jc.ne10.uol.com.br/social1/2016/09/14/pagina-do-bode-do-gaiato-no-facebook-e-retirada-do-ar/index.html
https://jc.ne10.uol.com.br/social1/2016/09/14/pagina-do-bode-do-gaiato-no-facebook-e-retirada-do-ar/index.html
https://www.nftrend.com.br/nft/personalidades/bode-gaiato/
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As personagens da família Bode Gaiato 

O universo ficcional da página do Bode Gaiato abrange diversas personagens, 

entre as quais, sete aparecem com maior frequência nas publicações: Junin, Dona 

Zefinha, Bio, Ciço, Pedin e Raimunda. Cada personagem figura nas publicações 

conforme a adequação do perfil ao assunto abordado, de modo que os bodes mais 

jovens refletem, por exemplo, a rotina escolar, as festas e as atividades comuns à 

idade, ao passo que os mais adultos aludem ao ambiente familiar e ao profissional. 

Aqui destacamos três, que são Bio, Dona Zefinha e Ciço, cujas publicações compõem 

o corpus desta pesquisa. 

Junin, variação informal, diminutiva, do sobrenome Júnior, foi a primeira 

personagem criada por Breno Melo. As publicações iniciais da página apresentavam 

situações em que essa personagem realizava alguma peripécia e, como 

consequência, era duramente repreendida por sua mãe, Dona Zefinha. A repreensão 

é expressa nas publicações pela frase “e foi assim que fui dormir de couro quente”. O 

termo gaiato utilizado no nome da página é um adjetivo que alude a esse 

comportamento infante da personagem Junin. 

No corpus selecionado para este trabalho, são três as personagens do universo 

do Bode Gaiato em destaque: Dona Zefinha, Bio, Ciço, conforme disposto no Quadro 

7. As demais personagens não atendem aos critérios de seleção, conforme explicado 

no Capítulo 1 desta dissertação.  

Quadro 7 - Grupos para análise dos memes da página do Bode Gaiato 

Personagem 
Relação com a 

personagem principal 

Bio Pai de Junin 

Dona Zefinha Mãe de Junin 

Ciço Amigo de Junin 
 

 

Bio é marido de Dona Zefinha e pai de Junin. O seu nome pode ser uma 

variação para Biu, forma construída de Severino explicada a partir de um longo 

encadeamento de fenômenos linguísticos. O autor, no conjunto das demais produções 

de memes que estão na página, constrói o seu perfil como um adulto e pai de família. 
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Nos memes, ele  figura com as mãos no bolso e sua vestimenta é bermuda, camisa  

desabotoada e chapéu,  uma caracterização do traje típico de quem vive em regiões 

de altas temperaturas como é o Nordeste brasileiro. No espaço do meme, aparece 

centralizada, ora mais para a frente, ora mais recuada.  Em ambas as situações, seu 

olhar mostra-se inclinado tanto para a direita como para a esquerda (Figura 27). 

Figura 27 - Compilado de memes da personagem Bio 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Página do Facebook “Bode Gaiato”. 

 

De uma perspectiva hipertextual, essa personagem é caraterizada como 

desinteressada pelo trabalho e pelas atividades familiares, além do que, mostra 

desatenção em relação aos filhos e à esposa, preferindo a interação com os amigos 

e o consumo de álcool no bar, onde parece ficar grande parte do dia. 

Dona Zefinha é a mãe de Junin; seu nome é abreviação de Josefa. O pronome 

de tratamento “dona”, que inicialmente era um título concedido às melhores de 

famílias nobres de Portugal e do Brasil, é comumente utilizado nos regionalismos 

brasileiros para se referir às mulheres casadas ou de mais idade, como uma 

representação de respeito.  

Ela também aparece no centro  da composição, mas posicionada de lado e com 

a boca aberta, nessa posição, mostra-se ou mais à frente ou um mais recuada (Figura 

28). Com vestido estampado, pano branco amarrado na cabeça e avental preto, 

parece se ocupar de afazeres domésticos.  
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Figura 28 - Compilado de memes da personagem Dona Zefinha 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Página do Facebook “Bode Gaiato”. 

 

Há, na construção visual da personagem, o estereótipo de “dona de casa”, 

marcado pelos elementos imagéticos e pelos enunciados  que profere, quando, por 

exemplo, reclama das atividades domésticas, das traquinagens do filho, do consumo 

de álcool pelo marido. 

A personagem Ciço, assim como as duas anteriores, também  aparece 

centralizado no meme, numa postura mais ereta,  com os braços para trás e com o 

olhar que parece buscar o do interlocutor. Usa camiseta branca, é retratado de modo 

mais jovial  e é a única das três personagens que aparece usando máscara, ora de 

cor branca, ora de cor preta, um referente imagético que alude ao contexto da 

pandemia da Covid-19 (Figura 29). Além disso, figura em postagens relacionadas, 

principalmente, a status de relacionamento, rotina escolar, trabalho e interações em 

que se apresenta como sorrateiramente esperto.  
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Figura 29 - Compilado de memes da personagem Ciço 

 

Fonte: Página do Facebook “Bode Gaiato”. 

 

De modo geral, o design dos memes do Bode Gaiato é produzido com base no 

conhecimento sobre a cultura nordestina que integra o universo da página, cuja leitura 

se realiza pela composição geral das semioses presentes no constructo multimodal.  

A relação entre os elementos que integram o design se dá pelas associações 

que o produtor dos memes propõe num layout fixo entre as variações dos conteúdos 

nos modos verbal e não verbal, viabilizando novas compreensões em cada versão de 

memes com a mesma personagem, com a intenção de que o leitor estabeleça as 

associações entre o que vê e o que já viu. 

Assim como não há texto sem intencionalidade da parte do autor, os elementos 

constitutivos do design também são escolhidos para produzirem determinados 

sentidos. Nos memes do Bode Gaiato, a escolha de uma  fonte expressiva, por 

exemplo, associada aos tipos de personagens que representam pessoas comuns, é 

uma pista das intenções do autor.  

As publicações da página do Bode Gaiato sobre a pandemia da Covid-19 

O mês de março de 2020 ficou marcado pelo estabelecimento do status de 

pandemia da Covid-19. Após aproximadamente dois meses da primeira manifestação 

do governo chinês sobre as contaminações iniciais naquele país51, o mundo entrou 

 
51 Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi informada pelo governo 
chinês sobre uma doença respiratória infecciosa altamente transmissível detectada em Wuhan, na 
província de Hubei, China. 
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em estado de alerta em virtude do acelerado aumento do número de casos e mortes 

pela doença. No dia 29 de fevereiro de 2020, a Itália superava a marca de mil 

infectados no país, com registro de 34 pessoas mortas. Nesse mesmo dia, os Estados 

Unidos registraram a primeira morte, ocorrências que deixaram o mundo de prontidão. 

No Brasil, a sensação de segurança era sustentada por dois elementos: 

distância e clima. Acreditava-se que o vírus não chegaria tão rápido ao país por causa 

da distância dos países infectados e também que ele não resistiria ao nosso clima 

tropical. 

No dia 29 de fevereiro de 2020, após a confirmação da segunda morte no país 

em decorrência da Covid-19 e de 252 casos suspeitos, as mídias sociais 

intensificaram as publicações sobre a doença, e o tráfego orgânico de pesquisas 

sobre o assunto no motor de busca Google aumentou, conforme mostra o Google 

Trends, ferramenta de medição de pesquisas na internet. Na Figura 30, as curvas do 

gráfico representam apenas as buscas pelos termos “pandemia” e Covid” realizadas 

no Brasil durante o primeiro semestre de 2020, entre 1º de janeiro e 30 de junho. 

Figura 30 - Buscas no Google pelos termos "pandemia" e "Covid" 

 

Fonte: Google Trends.52 

 
52 Disponível em: https://trends.google.com.br/. Acesso em: 13 nov. 2021. 



119 
 

 
 

Entre as publicações nas mídias sociais, os memes sobre a pandemia da 

Covid-19 ocuparam lugar de destaque53, muitos tinham uma abordagem crítica dada 

pelo viés do humor, característico nesse tipo de manifestação.  

Nesse contexto, em 1º de março de 2020, a foto de perfil da página do Bode 

Gaiato foi atualizada e passou a integrar a imagem da personagem Ciço, amigo da 

personagem principal Junin. Ciço é retratado com máscara, referente imagético 

associado à pandemia da Covid-19.  

À rotina de publicações da página do Bode Gaiato foram acrescidos memes 

sobre a pandemia, entre os quais, como já destacamos, selecionamos nove  

produções em que Bio, Dona Zefinha e Ciço fazem parte da constituição do design. 

 

4.1.2 Estratégias visuais e verbais para a produção de sentidos    

Distribuição dos elementos constitutivos dos memes da página do Bode Gaiato  

De modo geral, os designs dos memes seguem um padrão no que se refere ao 

layout, permitindo que o leitor identifique as produções como pertencentes ao universo 

ficcional do Bode Gaiato. No Quadro 8, apresentado a seguir, organizamos o design 

que se repete nas publicações quanto ao elemento que constitui o constructo 

multimodal, o modo semiótico e os recursos utilizados na produção dos textos, 

segundo Kress (1996). 

 

 

 

 

 

 

 
53 Algumas reportagens sobre os memes durante a pandemia estão disponíveis em: 
<https://oglobo.globo.com/brasil/tamojunto/coronavirus-memes-mostram-lado-do-humor-na-
pandemia-24335141>. Acesso: em 5 nov. 2021. 
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Quadro 8 - Composição padrão dos designs dos memes da página do Bode Gaiato 

Elemento Caracterização Detalhamento 

Personagem Imagético / não verbal Mixagem com a cabeça 
de bode e corpo 
humano; centralidade no 
layout; primeira camada 
no plano do design. 

Frases dos dizeres das 
personagens 

Escrito / verbal Distribuição do texto nas 
extremidades superiores 
e inferiores do meme; 
formatação da fonte em 
caixa alta com contorno 
preto e negrito; segunda 
camada no plano do 
design. 

Plano de fundo Imagético / não verbal Imagem do universo 
ocupando todo o plano 
de fundo; terceira 
camada no plano do 
design. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Os elementos que integram os designs dos memes selecionados na página do 

Bode Gaiato estão organizados em quadros com plano de fundo que reproduz um 

cenário do universo em que se sobrepõe a figura de uma personagem, posicionada 

no centro do design. Essas três camadas determinam o framing, que delimita 

visualmente os elementos pertencentes ao conjunto do design.  

O constructo ainda conta com o elemento verbal em formato de legenda 

também sobreposta ao plano de fundo. Tal porção textual é apresentada em caixa 

alta, na cor branca com contorno na cor preta, distribuída na parte superior e inferior 

em relação à personagem colocada no centro.  

O layout dos memes é padronizado, gerado por meio de ferramentas digitais, 

tais como as que estão disponíveis nos sites Gerar Memes, I Love img, Know your 

meme. Essa padronização permite que os usuários das redes sociais reconheçam os 

memes como pertencentes à página do Bode Gaiato.  

Os geradores de memes funcionam como mixadores virtuais pelos quais o 

produtor primeiramente escolhe uma imagem de meme disponível na galeria no site 

ou faz upload de seu computador de uma imagem que deseja mixar. Depois, ele é 
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direcionado para outra seção em que há dois campos a serem preenchidos, 

respectivamente, com os dizeres das partes superior e inferior da imagem. Os 

elementos verbais e a imagem são mixados, indexados e disponibilizados para 

download. Na Figura 31, exemplificamos esse processo por meio de uma produção 

própria não publicada na internet. 

Figura 31 - Exemplo de produção de meme por meio da ferramenta digital  

 

Fonte: site Gerar Memes.54 

 

Dessa forma, o processo de produção de um meme envolve a seleção/upload 

da imagem escolhida, elaboração dos elementos verbais, download do design pronto 

e publicação nas redes sociais. Muitas páginas se utilizam dessa ferramenta para 

modificar e republicar memes em novas remixagens, cujo layout se estabelece 

conforme determinado padrão. Na Figura 32, temos os elementos-padrão que 

compõem os memes da referida página. 

 

 

 
54 Disponível em: <https://www.gerarmemes.com.br>. Acesso em: 10 mar. 2021. 

https://www.gerarmemes.com./
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Figura 32 - Disposição dos elementos multissemióticos nos memes da página do Bode Gaiato 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O layout apresentado na  Figura 32 pressupõe a padronização dos elementos 

constitutivos dos designs dos memes da referida página, os quais implicam a 

coerência em termos dos modos que são preservados e dos modos  que são 

atualizados na dinâmica da remixagem.  

Nesse viés, a produção desses memes se dá em série e baseia-se na 

estratégia de repetição dos elementos semióticos, para que eles sejam lidos 

reiterando outras produções. Cada produção representa uma nova versão no âmbito 

de uma série de memes que, pela reiteração, é lida considerando-se o conteúdo 

explicitamente apresentado e os conhecimentos partilhados entre autor e leitor. Parte 

desses conhecimentos são adquiridos por meio da leitura de outras produções dessa 

série de memes. 

Conforme se vê na representação da Figura 32, há três camadas sobrepostas 

que integram o layout, sendo a primeira constituída pelo modo verbal nas partes 

superior e inferior do design. A segunda camada abarca a imagem da personagem 

que, quanto à posição, ocupa o centro do layout. A última camada é o plano de fundo 

com aspecto cósmico. 
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Aspectos tipográficos dos elementos verbais escritos 

Com relação à tipografia dos memes coletados na página do Bode Gaiato, a 

fonte e seus aspectos modais de formatação seguem a tradição de conteúdos 

produzidos em sites geradores de memes, apresentando-se, assim, sem curvatura e 

com angularidade dos caracteres arredondada. Essa combinação denotaria uma 

escrita de cunho mais técnico, não fosse a tênue irregularidade da fonte, cuja variação 

se dá de um para outro caractere. Quanto à repetição, a escrita se apresenta como 

previsível (predictable), conforme a classificação das características distintivas das 

formas tipográficas apresentada por Van Leeuwen (2020, posição 1766). 

A relação regularidade-repetição indica que nem sempre fontes irregulares 

prejudicam a previsibilidade da leitura. Mesmo quando a tipografia é manuscrita, a 

leitura pode ser fluida, desde que haja legibilidade. No caso dos memes analisados, 

os elementos escritos são classificados como irregular-previsível, pois o autor 

formatou o texto escrito de modo que ele se mostrasse mais lúdico e ainda assim 

pudesse ser facilmente lido.  

Por meio da Figura 33, demonstramos como a escolha das cores de 

preenchimento e de contorno da fonte permitem uma visualização destacada em 

relação a outras subpostas. Atrás do elemento verbal escrito, “se não num tem São 

João”, há uma camada escura do plano de fundo e uma camada clara por causa da 

cor branca da roupa da personagem. Em ambos os casos, o contraste viabiliza a 

leitura do texto escrito.  
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Figura 33 - Meme 2 com destaque em vermelho ao redor do elemento verbal escrito inferior 

 

Fonte: página do Facebook “Bode Gaiato” 

 

Com a Figura 33, pretendemos demonstrar como a escolha das cores de 

preenchimento e de contorno da fonte permitem uma visualização destacada em 

relação a outras subpostas. Atrás do elemento verbal escrito “se não num tem São 

João” há uma camada escura do plano de fundo e uma camada clara por causa da 

cor branca da roupa da personagem, e, em ambos os casos, há um contraste que 

viabiliza a leitura do texto escrito.  

As cores utilizadas na fonte, cor branca com contorno na cor preta, seguindo o 

que oferecem as ferramentas geradoras de memes, já explicado e demonstrado na 

Figura 31, ressaltam o contraste claro/escuro e configuram uma estratégia que 

garante estar a escrita legível, independentemente das variações de cores das demais 

camadas, produzindo um efeito de sobreposição em relação aos outros elementos e 

chamando a atenção do leitor para o conteúdo escrito.  

Os recursos de cor e contorno permitem uma leitura independente das cores 

dos demais elementos, conforme exemplificado na Figura 33. Trata-se de uma 

estratégia de destaque importante porque, na produção da imagem em camadas 

desses memes, o elemento textual está sobreposto aos demais, ou seja, está em 

primeira camada.  

 Nos memes coletados na página do Bode Gaiato, identificamos outras 

estratégias de destaque que atribuem valor informativo (information value) e 
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posicionam o elemento escrito no roteiro da leitura (salience) são peso e tamanho. 

Quanto ao peso, a fonte está em negrito, recurso usado para dar ênfase a uma 

expressão. Considerando a repetição já classificada como previsível, o peso é uma 

constante em todo o conteúdo escrito, prática pouco usual no contexto de edição 

gráfica, já que, quando se destaca tudo, nada está realmente destacado.  

No tipo de produção da página do Bode Gaiato, no entanto, o elemento escrito 

é sempre curto, de modo que o peso negrito não funciona como um recurso 

multimodal de destaque de uma palavra em relação à outra no âmbito de um conteúdo 

escrito, mas de todo o conteúdo escrito em relação aos demais elementos dentro do 

design. 

Ainda sobre a quantidade possível de escrita presente nesse tipo de meme, se, 

por um lado, a limitação de palavras requer mais criatividade do produtor, que se vê 

obrigado a escolher o que deixará explícito no texto, de modo que torne viável o 

acesso ao implícito por meio de estratégias de referenciação e/ou de intertextualidade, 

por outro lado, beneficia o processo de edição gráfica, já que o tamanho da fonte 

estará sempre em escala adequada à legibilidade.  

Outro aspecto a ser destacado é a fonte restritamente maiúscula, que, embora 

não tenha sido inserido no conjunto de características distintivas das fontes 

apresentado por Van Leeuwen (2020), consideramos sua análise próxima ao peso e 

tamanho. Ainda que seja bicameral, a fonte aparece somente em caixa alta, 

configurando, assim como acontece com o peso restritamente negrito das fontes, 

outra prática não comum à edição gráfica, mas convencional nesse tipo de meme 

produzido em sites geradores de memes. Essa ocorrência também pode ser 

entendida como um recurso de destaque do conteúdo escrito como um todo em 

relação aos demais elementos da produção.  

A formatação da fonte em caixa alta representa, nos textos do ambiente digital, 

a intensidade de elevação da voz na modalidade interacional da oralidade. Trata-se 

de um destaque que chama a atenção do leitor para a expressividade de um “grito 

virtual”.  

No caso das publicações da referida página, os elementos escritos 

representam falas reportadas às personagens do universo ficcional do Bode Gaiato, 
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de modo que o uso constante do recurso caixa alta provoca a sensação de uma 

articulação mais intensa quanto ao aspecto de fala das personagens. 

As letras não são serifadas, assim, apresentam-se sem conectividade, embora 

as palavras estejam internamente unidas pelo contorno. A utilização de recursos de 

destaque das fontes, como o peso e a constante maiúscula, não foi mantida quanto à 

inclinação, já que não há escrita em itálico nem mesmo para enfatizar uma palavra 

em relação às demais. A ênfase parcial no elemento escrito não aparece nos memes 

da página do Bode Gaiato, ou seja, não há marcadores gráficos de articulação 

discursiva (aspas, travessão, dois pontos, entre outros).  

Quanto à orientação, os elementos escritos estão dispostos na horizontal, 

divididos em elemento verbal 1, na parte superior da produção, e elemento verbal 2, 

na parte inferior. A divisão dos elementos escritos 1 e 2 se dá mais pela perspectiva 

gráfica que linguística, cumprindo a missão de distribuir,  com um balanceamento 

visual, os elementos no design. A expansão é regular, com distanciamento adequado 

entre os caracteres, de modo a tornar possível a identificação de cada letra e, 

consequentemente, das palavras. 

De forma geral, os aspectos tipográficos na composição dos elementos escritos 

das produções coletadas na página do Bode Gaiato apresentam um propósito lúdico, 

marcado pela irregularidade da fonte, primando também pela clareza e agilidade da 

leitura, ambos aspectos percebidos pela utilização da repetição previsível, peso 

negrito, tamanho médio, ausência de serifas entre os caracteres, expansão regular e 

orientação convencionalmente horizontal. Elementos de oralidade e regionalidade 

cultural são empregados na elaboração dos enunciados, de modo que a identificação 

do elemento verbal como fala da personagem se dá pela pressuposição advinda das 

pistas presentes na produção, além da experiência do leitor com os outros memes da 

página ou de outras páginas cujos conteúdos meméticos são similares. 

Distribuição dos elementos na composição multimodal dos memes  

Quanto à distribuição dos elementos nos memes analisados, identificamos a 

composição da dimensão centro-margem, o elemento central é imagético e os 

elementos da margem são verbais, o que reforça a observação de Kress e Van 
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Leeuwen (2006 [1996]), para quem há uma distinção entre a informação central e as 

informações periféricas.  

Quanto ao elemento central, há uma imagem de uma das personagens da 

família do Bode Gaiato, como já comentado no início desta análise. Diferentemente 

dos memes da página do Agostinho Sincero, que analisamos mais adiante, a 

personagem a quem o produtor dos memes atribui a autoria das falas não é fixa, 

alternando entre os membros do universo ficcional. Considerando a construção da 

identidade de cada personagem nas inúmeras postagens veiculadas na página desde 

2013, o produtor orienta um caminho de leitura pela escolha de qual bode estará no 

centro do design.  

O leitor, ao ver a personagem que está posicionada no centro da composição, 

cria expectativas e estabelece parâmetros sobre o que esperar dela como 

comportamento aceitável. Posteriormente, o sentido construído ancora-se nessas 

expectativas, pois o elemento central do design foi “apresentado como o núcleo da 

informação ao qual todos os outros elementos são de alguma forma subservientes”55 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 2006 [1996], p. 196). 

Os memes do Bode Gaiato em análise visam a um efeito de humor e para isso 

contribui o cuidado do autor com a regularidade e repetição das características na 

criação das personagens, trazendo certa previsibilidade para a leitura ao identificar 

qual personagem foi escolhido para ser o “autor” da fala no elemento escrito da 

produção.  

Como conteúdo que provoca o humor, os memes do Bode Gaiato  permitem 

que o leitor ria de certos acontecimentos, mesmo daqueles mais trágicos e sérios, 

como é o caso da pandemia da Covid-19. Isso, em vez de evidenciar desrespeito ou 

falta de informação sobre o fato,  reforça o conhecimento do autor sobre ele e permite 

que o leitor veja o mundo real através das lentes lúdicas da ficção, que não distorce 

ou muda a realidade, mas ameniza o cenário e possibilita outras perspectivas.  

 
55 No original: “For something to be presented as Centre means that it is presented as the nucleus of 
the information to which all the other elements are in some sense subservient”. 
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Outros elementos nos memes analisados merecem destaque: os elementos 

escritos das margens, conforme o sistema de valor informativo (infomation value) 

proposto por Kress e Van Leeuwen (2006 [1996], p. 196).  

Em relação ao conteúdo escrito organizado nas partes superior e inferior das 

produções, identificamos os layouts selecionados na página do Bode Gaiato como 

uma das nove possibilidades de composição dos sistemas de valor informativo 

apresentados por Bateman (2008), conforme ilustrado na Figura 34. 

Figura 34 - Possibilidade de composição dos sistemas de valor informativo 

 

Fonte: Frade (2012, p. 35). 

 

Em termos da distribuição, os elementos estão intencionalmente centralizados 

em um eixo vertical com uma margem superior e outra inferior em cada meme em 

análise. Há, com isso, o estabelecimento de uma sequência na leitura e a conexão 
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entre os elementos que integram a produção do meme, partindo do centro 

(reconhecimento da personagem), depois para o elemento verbal superior e, por fim, 

para o elemento verbal inferior. Esse roteiro de leitura é possível por causa das 

estratégias visuais empregadas na elaboração de cada componente, definidas por 

Kress e Van Leeuwen (2006 [1996]) como saliência. 

O plano de fundo, a última camada do layout, compreende a imagem do 

universo sideral como um modo que se repete em todas as publicações dos memes 

em análise. Segundo o autor dos memes do Bode Gaiato, em matéria do G1 

(MARKMAN, 2019), a imagem da galáxia é utilizada em muitas páginas de humor para 

propor uma ideia de reflexão.  

O produtor dos memes utiliza esse plano de fundo para ironizar as falas da 

família do Bode Gaiato sobre as situações do cotidiano, com as quais o leitor se 

identifica, ao associar o perfil da personagem, a expressividade do elemento escrito e 

o sentido produzido pelo plano de fundo. Espera-se do leitor que ele perceba o 

contraste entre a ideia de grandiosidade sugerida pelo plano de fundo, os recursos de 

formatação da fonte, a comicidade da imagem dos bodes antropomórficos e os 

conteúdos que versam sobre o cotidiano. Como exemplo, temos o meme 4, ilustrado 

na Figura 35, publicado em 21 de março de 2020.  

Figura 35 - Meme 4 

 

Fonte: Página do Facebook “Bode Gaiato”. 
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Assim como os demais elementos composicionais do design dos memes em 

análise, o layout é fixo, o plano de fundo, invariável. Com isso, o produtor pretende 

fazer com que o leitor identifique os conteúdos veiculados. A integração entre os 

elementos multimodais na produção dos memes propõe a discussão sobre como a 

temática da pandemia da Covid-19 é assimilada nas diversas situações do cotidiano 

das pessoas.  

O que apresenta variação para o estabelecimento de novas informações é o 

conteúdo do modo escrito que, mesmo delimitado pelo layout, dá voz à personagem. 

Em relação entre as partes fixas e variáveis, trata-se de estratégias que configuram 

aspectos imagéticos juntos aos verbais para a composição de um todo, visando à 

produção da coerência. 

Aspectos descritivos e funcionais das cores 

 Para analisar as cores nas composições dos memes da página do Bode 

Gaiato, consideramos as três camadas dos designs e seus elementos distintivos, 

observando que os aspectos tipográficos das camadas 1 (com os elementos escritos) 

e 3 (com o plano de fundo) são invariáveis e os da camada 2 (em que está a 

personagem) dependem de qual personagem foi inserida na produção. Para 

desenvolvermos essa análise, tomamos o meme 8 (Figura 36), que representa os 

demais memes do Bode Gaiato que compõem o corpus desta pesquisa. 

 

Figura 36 - Meme 8 

 

Fonte: Página do Facebook “Bode Gaiato”. 
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A transparência, tanto no conjunto da produção como na relação de 

sobreposição entre as três camadas do design, tem o valor escalar zero, ou seja, não 

há elementos transparentes. Quanto à pureza, o conjunto se mostra impuro pela 

variação das cores tanto na camada 2, em que estão as personagens e suas roupas, 

quanto na camada 3, em que há o fundo cósmico colorido.  

Quanto ao valor, há uma distinção clara entre as camadas, principalmente a 

primeira. Nela, estão os dois elementos escritos, na parte superior e na parte inferior 

do design. Reiteramos a observação referente ao contraste da primeira camada 

sobreposta aos elementos das demais camadas, já que as fontes são preenchidas na 

cor branca com contorno na cor preta, permitindo que a escrita se mantenha legível 

qualquer que seja a sobreposição. Ambas as cores mencionadas, presentes no 

elemento da primeira camada, permitem que as demais características distintas das 

cores sejam facilmente determinadas. Por serem monocromáticas (em escala de 

cinza), têm um valor definidamente claro no preenchimento e escuro no contorno.  

Quanto ao valor e ao cromatismo das camadas 2 e 3, elas são policromáticas 

e apresentam variação de tons, no entanto, por retratar o universo, a camada 3 tem 

um valor tipográfico mais escuro do que a camada 2. A saturação da primeira camada, 

em escala, pode ser representada pelo número zero no preenchimento, e o contorno 

assume o valor máximo por ser na cor preta. A saturação da camada 3 é média, pois 

há partes escuras e claras representadas pelos astros luminosos; a camada 2 é 

variável. Na Figura 37, a roupa do bode Bio é pouco saturada por ser de cor clara, ao 

passo que o corpo da personagem apresenta saturação mais alta. 
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Figura 37 - Meme 8 

 

Fonte: Página do Facebook “Bode Gaiato”. 

 

Quanto à luminosidade, as produções da página do Bode Gaiato não são 

opacas, nem exageram no brilho, no entanto, a camada 3 apresenta pontos com  

luminescência mais acentuada, principalmente em decorrência da representação dos 

astros luminosos. A temperatura está balanceada entre os dois extremos (vermelho – 

azul) nas camadas 2 e 3. Da mesma forma, as imagens mostram-se regularmente 

moduladas, já que as fotografias têm resolução adequada para publicação em redes 

sociais. Os aspectos de brilho, luminosidade, luminescência, temperatura e 

modulação não se aplicam à primeira camada porque ela tem apenas as cores preta 

e branca.  

A análise tipográfica realizada separadamente a cada camada justifica-se por 

suas peculiaridades. A primeira camada é unicamente escrita, as camadas 2 e 3 

mostram locais diferentes: a camada 3 apresenta um ambiente cósmico, já a camada 

2 apresenta os personagens da família do Bode Gaiato.  

Essa composição sobreposta é comum em produções meméticas e evidencia 

que se trata de elementos recortados. Ao passo que em produções profissionais a 

mixagem gráfica de elementos é geralmente disfarçada por meio de ferramentas de 

edição, para que não se perceba a distinção entre os constituintes do design, nos 

memes desse tipo, tais elementos são propositalmente construídos sem a 

preocupação de esconder do leitor a manipulação gráfica, marcando, assim, um 

aspecto mais amador e, consequentemente, divertido desses conteúdos. 
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De modo geral, o design dos memes do Bode Gaiato é produzido a partir do 

conhecimento sobre a cultura nordestina, que integra o universo ficcional Bode Gaiato, 

cuja leitura se realiza pela composição geral de todas as semioses presentes no 

constructo multimodal.  

O produtor dos memes do Bode Gaiato, página que conta com a participação 

mais ampla dos usuários da internet, seja pelo alcance dos conteúdos digitais, seja 

pelas ferramentas tecnológicas de interação que integram o ambiente hipertextual das 

redes sociais, abarca as temáticas globais e locais na produção dos memes, 

associando essas temáticas a situações do cotidiano, conforme exemplificado no 

meme 3.  

 

Figura 38 - Meme 3 

 

Fonte: Página do Facebook “Bode Gaiato”. 

 

A pressuposição de que a personagem Dona Zefinha está num contexto 

pandêmico e continua recebendo boletos encaminha o subentendido de que os custos 

da manutenção familiar foram comprometidos durante a pandemia. A leitura se torna 

agradável porque o usuário da rede se identifica com essa situação e se diverte com 

ela, reforçando o viés humorístico do meme. 
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Intertextualidade 

A temática que conecta os memes do Bode Gaiato selecionados para análise 

é a pandemia da Covid-19, o que configura a intertextualidade que se dá 

tematicamente em um mesmo tipo ou modo de produção textual. Essa temática é 

anunciada por elementos verbais e não verbais que compõem o conjunto de memes.  

Em se tratando de elementos não verbais, a temática da pandemia se faz presente, 

por exemplo, no uso da máscara pela personagem Ciço, como mostra a Figura 39. 

 

Figura 39 - Meme 9 

 

Fonte: Página do Facebook “Bode Gaiato”. 

 

Já no que se refere ao componente verbal, a relação intertextual é construída  

entre os memes  por meio da remissão a textos difundidos durante a pandemia, sobre 

orientações quanto a comportamentos a serem evitados e a serem adotados no 

combate ao coronavírus, como mostra a Figura 40. 
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Figura 40 - Compilado de memes da personagem Ciço com máscara 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Página do Facebook “Bode Gaiato”. 

 

Ainda em se tratando de intertextualidade temática, no plano da 

macrotextualidade constituída no ambiente de rede, observamos que assuntos 

secundários permanecem entrelaçados intertextualmente à temática da série de 

memes. Isso ocorre entre o meme 5, publicado em 24 de março de 2020, e o meme 

7, publicado em 15 de agosto de 2020, como podemos observar na Figura 41.  

 

Figura 41 - Meme 5 (esquerda) e meme 7 (direita) 

 

 

 

 
Fonte: Página do Facebook “Bode Gaiato”. 

 

Nesse caso, o assunto secundário refere-se a casamentos durante a pandemia, 

de modo que diferentes perspectivas sobre o tema são apresentadas com base nas 

ponderações de cada personagem. A personagem Bio representa um tipo que se 

preocupa mais com sua rotina de socialização com os amigos no bar do que com a 
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contaminação em massa. Dona Zefinha, por sua vez, vê na crise pandêmica uma boa 

oportunidade para o casamento, considerando a economia proporcionada pela 

limitação da quantidade de pessoas em atividades coletivas, conforme protocolos 

preventivos de combate ao coronavírus. 

As duas publicações, que põem em foco o casamento, estabelecem uma 

relação intertextual com a temática da Covid-19, porém em sentidos opostos: no 

meme 7,  

 

indica-se a vantagem de se casar na pandemia: a pessoa economiza porque não pode 

convidar muitas pessoas.  

No meme 5,  

 

a orientação é oposta à do meme 7: a pessoa precisou cancelar o casamento por 

causa da pandemia e tem agora um oportunidade para não se casar mais.  

Cada novo meme da produção Bode Gaiato reforça os perfis das personagens 

pela utilização de elementos verbais e não verbais, de modo que o tema da pandemia 

da Covid-19 é constitutivo das produções e se deixa assinalar de diversas maneiras:  
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por meio de referentes linguísticos como vírus, coronavírus, lockdown, álcool em gel, 

etc., ou ainda, por referentes imagéticos, como a máscara usada pela personagem 

Ciço, configurando mais uma estratégia utilizada pelo autor dos memes para aludir à 

temática não apenas em relação a um meme, mas também, e principalmente, em 

relação a um conjunto de memes. 

Referenciação 

A série de memes da página do Bode Gaiato, da perspectiva macrotextual, 

representa um caminho em que o sentido é construído com base nas relações 

temáticas intertextualmente concebidas, como explicado anteriormente, e nos 

referentes introduzidos ancorados na temática da pandemia da Covid-19. 

Consideramos que o meme, por se tratar de uma produção em rede, evidencia 

uma progressão textual de caráter multidirecional em que construção de sentido 

depende das conexões estabelecidas pelo entrelaçamento dos referentes a partir do 

conhecimento sobre o mundo e da negociação de saberes estabelecida entre cada 

participante usuário da rede, seja autor, seja leitor. 

No conjunto dos nove memes selecionados na página do Bode Gaiato, 

considerada a sua hipertextualidade, há um corpo de referentes constituídos implícita 

ou explicitamente, direta ou indiretamente, em relação à temática da pandemia, a qual 

justifica a introdução de referentes, sob o efeito do conhecido, como ilustrado na 

Figura 42. 

Figura 42 - Meme 2 (direita) e meme 3 (esquerda) 

 

Fonte: Página do Facebook “Bode Gaiato”. 
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Já em se tratando da estratégia de referenciação observada no universo 

microtextual de cada meme, apesar da brevidade típica das produções meméticas, 

observamos, por exemplo, no meme 3,  

 

movimentos de progressão referencial ocasionados pela manutenção do referente “os 

boletos” por meio i) da elipse percebida pela desinência dos verbos “continuar” e 

“ficar”; e ii) do uso do pronome “(d)eles”.     

Em relação ao meme 6, 

 

observamos um caso curioso de manutenção e modificação do referente “locdau”, 

marcadas pela alteração da grafia “lokdau”, “lokcdoun”, e do emprego da expressão 

nominal descritiva “aquele negoço lá”. 

Destacamos, ainda, que, além das personagens, referentes constituídos 

imageticamente que ora ganham focalização, ora saem de cena na produção dos 

memes,  há outro referente construído imageticamente, relacionado à pandemia e que 
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é  uma importante pista no processo do estabelecimento da coerência textual: a 

máscara usada pela personagem Ciço, como moostra a Figura 43.  

Figura 43 - Meme 9 

 

Fonte: Página do Facebook “Bode Gaiato”. 

 

Em uma perspectiva macrotextual, pela associação aos demais memes sobre 

a pandemia, o autor constrói, em seu projeto de dizer, uma rede de referentes que 

contribui para a manutenção e focalização do tema, para a intertextualidade e para a 

coerência.  

Em uma perspectiva microtextual, também se observam objetos discursivos 

construídos verbal e visualmente. Há referentes que são introduzidos no meme, mas 

se apresentam como pertencentes ao conhecimento do leitor; outros são introduzidos 

e mantidos em saliência num movimento progressivo do ponto de vista referencial; e 

há ainda um caso sofisticado de transformação ou recategorização de referente, como 

explicitamos.  Esses casos representam importantes estratégias do autor para a 

construção do meme, do seu humor e de seus sentidos.  

Balanceamento de informações – explicitação e implicitação  

Os memes encontram nas redes sociais um ambiente propício para a sua 

difusão. Quem os produz espera que os leitores ativem diversos conhecimentos 

pressupostamente compartilhados e produzam sentidos, levando em conta que a 

coerência não depende apenas do que o texto traz de informação, mas também da 

negociação entre  autor e leitor, que exige ativação e compartilhamento de 
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conhecimentos, bem como conexões entre esses conhecimentos no texto, entre 

textos e entre contextos.  

O balanceamento das informações se estabelece a partir de uma avaliação ou 

cálculo mental que o autor faz sobre o nível de informação que o leitor de memes 

possui, escolhendo, para a produção do conteúdo, o que deve ser explicitado porque 

se trata de informação nova e o que pode ser inferido com base em conhecimentos 

que o autor pressupõe serem compartilhados entre ele e o leitor. É justamente esse 

jogo, em que o produtor estrategicamente escolhe o que deixará explícito e o que será 

inferido, que Koch (1997, p.42) chama de “grande segredo do locutor competente”. 

No meme 1, 

 

deparamo-nos com o enunciado atribuído a Ciço: “Beijou 50 bocas no carnaval e 

agora quer passar álcool em gel pra num pegar coronavírus”. O direcionamento 

explícito a partir da fala da personagem Ciço apresenta duas informações postas: 

i) O indivíduo X beijou cinquenta bocas no carnaval; 

ii) O indivíduo X passa álcool em gel para não ser contaminado pelo 

coronavírus. 

Quando essas duas sentenças são parataticamente relacionadas pela 

utilização do conector aditivo “e”, pressupõe-se que ambas as atividades foram 

realizadas pelo mesmo indivíduo (ou indivíduos), ou seja, beijar e usar álcool em gel.  

O produtor do meme 1 espera que o leitor ative o conhecimento de que a Covid-

19 é um vírus respiratório cuja transmissão se dá principalmente pelo contato com 

gotículas respiratórias que contêm o coronavírus, de modo que um simples aperto de 
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mão seguido por um toque próximo às vias aéreas é suficiente para que ocorra a 

contaminação. 

Ao passo que o meme 1 faz alusão ao carnaval, uma grande festa popular que 

reúne multidões em blocos ou desfiles de escola de samba, contexto propício para a 

propagação do vírus, o meme 2 

 

faz alusão a São João, evento que acontece em junho e atrai multidões,  em especial, 

nos estados de  Pernambuco e Paraíba. 

Em uma perspectiva linguística, a relação entre as duas partes do elemento 

verbal se dá pelo uso da partícula “se”, que estabelece dependência condicional. A 

pressuposição aqui é de que o não cumprimento dos procedimentos descritos na parte 

superior do elemento verbal inviabiliza o que está manifestado na parte inferior.  

No caso desse meme, há a integração da máscara como um elemento 

semiótico  que incita o processo de significação em associação com os demais modos 

e recursos presentes no constructo multimodal. A máscara é um referente cuja 

significação é construída pelo leitor ao acionar em sua memória a temática da 

pandemia da Covid-19. 
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4.2 Memes do Agostinho Sincero  

Os memes constantes na página do Agostinho Sincero e selecionados para 

este trabalho são os que seguem (memes 10 a 17). 

Meme 10 

 

Meme 11 

 
 

Meme 12 

 

Meme 13 

 
 

Meme 14 
 

 

Meme 15 
 

 
 

Meme 16 Meme 17 
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4.2.1 Aspectos contextualizadores   

A história da página do Agostinho Sincero 

A página do Agostinho Sincero foi criada em 30 de agosto de 2019 e, assim 

como a página do Bode Gaiato, enquadra-se na categoria de humor do Facebook. 

Com grande popularidade, sua comunidade contabiliza 3,2 milhões de seguidores. 

A página é inspirada na personagem Agostinho Carrara do programa televisivo 

A grande família. A série foi produzida pela Rede Globo de Televisão e exibida em 

duas versões; a primeira na década de 1970, com 112 episódios organizados em 4 

temporadas; a segunda entre março de 2001 e setembro de 2014, com 485 episódios 

organizados em 14 temporadas. 

A personagem Agostinho Carrara, que nasceu na cidade de São Gonçalo em 

1967, é interpretada, na segunda versão, por Pedro Cardoso, cuja imagem aparece 

retratada nas publicações da página do Agostinho Sincero. A presença da 

personagem nas remixagens contribui para a leitura porque traz uma linguagem 

carregada de desvios sorrateiros em situações críticas decorrentes de sua esperteza, 

tradicionalmente associada ao “jeitinho brasileiro”. 

Quanto à produção, assim como na página do Bode Gaiato, as publicações 

coletadas na página do Agostinho Sincero compõem-se por elementos verbais e 

imagéticos. A imagem retrata a personagem; o elemento verbal configura frases de 
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teor cômico e a assinatura que estabelece a autoria das frases. Esses elementos vêm 

geralmente sobrepostos a um plano de fundo preto. 

Em 1º de maio de 2021, a foto de perfil da página do Agostinho Sincero foi 

atualizada e passou a exibir, junto com a imagem da personagem, uma máscara, 

referente à pandemia da Covid-19. À rotina de publicações da página foram 

acrescidas produções de memes sobre a pandemia. Para fins de análise dessas 

produções, selecionamos, com base nos critérios explicitados no capítulo, os oito 

memes exibidos anteriormente. 

 

4.2.3 Estratégias visuais e verbais para a produção de sentidos  

Em um primeiro momento, analisamos a organização e a distribuição dos 

elementos dos memes quanto a seu valor informativo, conforme Kress e Van Leeuwen 

(2006 [1996]). 

As produções da página do Agostinho Sincero coletadas para este trabalho são 

organizadas em um layout fixo (com exceção do meme 17, do qual tratamos mais 

adiante), com elementos verbais escritos à esquerda e um elemento imagético à 

direita, ambos sobre um plano de fundo preto sólido. Os elementos verbais escritos 

são dois: o elemento verbal escrito 1 está na parte superior, ocupando um espaço 

maior, e seu conteúdo altera-se de design para design. O elemento verbal escrito 2 

ocupa um espaço menor e seu conteúdo se repete. Os elementos tanto escritos 

quanto imagéticos estão explicitados no layout apresentado na Figura 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 
 

Figura 44 - Layout das produções da página do Agostinho Sincero 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Em relação ao conteúdo, o elemento verbal escrito 1 é o único que sempre se 

altera de uma produção para outra. Nele, o autor insere uma nova mensagem que, no 

conjunto, atribui à postagem um novo direcionamento relativo à informação que 

pretende transmitir. O elemento verbal escrito 2 não sofre alteração de uma produção 

para a outra porque cumpre o papel de identificar o autor das falas do elemento verbal 

escrito 1, ou seja, trata-se da assinatura da personagem Agostinho Sincero.  

Ressaltamos que Agostinho Sincero é uma criação do autor da página, que se 

inspirou na personagem televisiva Agostinho Carrara, interpretado por Pedro Cardoso, 

como já pontuamos. Assim, os enunciados do elemento verbal escrito 1 não são nem 

de um nem de outro, mas de Agostinho Sincero, personagem fictício da página da 

qual coletamos os memes cuja análise ora apresentamos. 

Mesmo considerando que outras produções da página apresentam-se em 

configurações diferentes, a padronização dos layouts selecionados aponta para o 

interesse do produtor dos memes em produzir sentido pela distribuição dos 

constituintes. Espera-se que o leitor identifique que se trata de uma citação cuja 

autoria é atribuída a Agostinho Sincero, de modo que os elementos no posicionamento 

padrão funcionam como recursos semióticos. 

O layout dos memes analisados não tem representação em nenhum dos 

sistemas de organização espacial de valor informativo propostos por Kress e Van 
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Leeuwen (2006 [1996]), nem nas nove combinações possíveis desses sistemas 

apresentadas por Bateman (2008). No entanto, conforme explicamos nas 

considerações sobre multimodalidade, a combinação dos sistemas de organização 

espacial no layout proposta por Bateman sinaliza para a diversidade de possíveis 

combinações dos elementos em uma produção. A dinâmica das produções meméticas 

é marcada pela liberdade em produzir conteúdos sem a preocupação com protocolos 

ou modelos pré-existentes. 

Aspectos tipográficos dos elementos verbais escritos 

Retomando o layout das produções da página do Agostinho Sincero, 

apresentado na Figura 44, percebemos que, quanto ao valor informativo, os 

elementos estão posicionados à esquerda, um sobre o outro, sendo o primeiro escrito 

em uma variação da fonte Arial e o segundo com uma fonte que remete à tipografia 

escrita por máquinas datilográficas. A seguir, analisamos a tipografia dos elementos 

verbais escritos, conforme proposto por Kress e Van Leeuwen (2006 [1996]) e Van 

Leeuwen (2022), com relação a angularidade, regularidade, repetição, peso, tamanho, 

conectividade, inclinação, expansão e orientação. 

Quanto à angularidade, os dois elementos verbais escritos apresentam 

caracteres arredondados, atribuindo à fonte um caráter mais técnico. Com relação à 

regularidade, as fontes apresentam variações ou formas que aludem a uma variação 

artística, mas são regulares e tradicionais, o que direciona para sua repetição e  facilita 

o reconhecimento das palavras à medida que a fonte se torna mais familiar e previsível 

para o leitor. Não há conectividade, serifas, entre os caracteres, e ambos os elementos 

escritos não têm inclinação na fonte. A orientação dos textos é horizontal, estando 

localizados à esquerda com um alinhamento centralizado (com exceção do meme 14, 

cujo alinhamento se dá à esquerda). 

Tais recursos tipográficos são comuns na configuração das fontes dos dois 

elementos verbais escritos. Em termos de significação, essas características estão 

presentes em textos escritos que visam a garantir maior fluidez na leitura. 

Compartilham dessas características os textos de documentos técnicos e científicos, 

em que o foco são a clareza e a objetividade. Em primeira análise, o caráter 
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humorístico do meme tornaria o uso de uma fonte dessa natureza inadequado para o 

propósito da produção, no entanto, há um fator histórico a ser considerado. 

Fazendo remissão ao capítulo sobre o meme da internet, em que abordamos a 

história dos conteúdos meméticos, esclarecemos que alguns sites foram criados para 

gerar memes, por isso oferecem layout fixo, mas é possível alterar os elementos 

escritos (na margem superior e inferior) e o elemento verbal (no centro) de cada 

publicação. Mesmo com a limitação quanto à organização dos elementos no layout, 

muitos designs foram criados pela substituição dos elementos de um mesmo tipo. A 

simples substituição da imagem central da composição multimodal é suficiente para 

que se promovam efeitos de sentido diferentes. 

Logicamente, considerando a diversidade de informações que eram (e ainda 

são) pretendidas nas produções desses designs, a fonte escolhida para compor o 

meme precisaria ser objetiva e clara, ocupando o menor espaço possível. Para tanto, 

optou-se por fontes mais tradicionais. Mesmo com toda a liberdade que as atuais 

ferramentas de edição proporcionam, preservou-se essa tipografia, acentuando ainda 

mais o caráter de replicação e fidelidade dos memes. Exemplo disso está ilustrado na 

Figura 45.  

Figura 45 - Meme 11 

 

Fonte: página do Facebook “Agostinho Sincero”. 

Os aspectos tipográficos peso, tamanho e expansão não ocorrem de forma  

comum nos dois elementos escritos. Abordamos as distinções considerando o 

significado produzido pela escolha do leitor ao configurar as fontes. O elemento escrito 
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1, no que se refere ao peso, está com o recurso negrito e é sempre configurado no 

maior tamanho da fonte possível dentro do enquadramento a ele reservado. O 

elemento escrito 2 se apresenta em configuração diferente: apresenta  peso 

moderado e tamanho fixo em todas as publicações. Esses aspectos, combinados com 

a posição dos elementos escritos, reforçam a saliência da produção, pois definem um 

roteiro de leitura proposto pelo autor do meme. 

Quanto à expansão, o elemento escrito 1 se apresenta numa variação mais 

condensada da fonte, já o elemento escrito 2 traz um espaçamento maior entre as 

letras. A expansão se dá por consequência de como os elementos escritos são 

inseridos, ou seja, como o elemento escrito 2 é fixo e com poucos caracteres, é 

possível sempre deixá-lo mais expandido, ao passo que o elemento escrito 1 é 

condensado pelo produtor do conteúdo, pois a quantidade de caracteres é variável. O 

produtor comprime o máximo para que possa colocar mais conteúdo escrito, sempre 

com a preocupação de não interferir na clareza e não interferir na fluidez da leitura. 

A escolha das tipografias revela propósitos quanto à identidade e à função da 

escrita (VAN LEEUWEN, 2022). O elemento escrito 2 representa uma assinatura que 

atribui a autoria do exposto no elemento escrito 1 à personagem Agostinho Sincero. 

A escolha tipográfica dessa assinatura remete às fontes utilizadas em escritos 

impressos, principalmente jornais e revistas, assumindo uma identidade mais 

tradicional. Conforme já esclarecemos, o escrito 1 também se apresenta em uma 

tipografia que alude à escrita tradicional, de modo que, combinando as fontes de cor 

branca em contraste pela sobreposição ao plano de fundo preto com o elemento 

imagético (que abordamos adiante), há uma composição monocromática cujo design 

visual transmite objetividade e seriedade, configurando uma quebra de expectativa 

pelo caráter humorístico do meme. 

Distribuição dos elementos na composição multimodal dos memes 

Conforme já informado, no layout dos memes coletados, a imagem da 

personagem Agostinho Carrara é remixada como Agostinho Sincero. Consideramos, 

além da presença das imagens, os recursos utilizados na sua configuração para a 

produção da coerência. Esses recursos semióticos voltam-se, na composição do texto 

multimodal, para o sistema da saliência (salience), que se refere, segundo Kress e 
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Van Leeuwen (2006 [1996], p. 210), ao “grau em que um elemento chama a atenção 

para si mesmo”56. 

Os diferentes recursos pelos quais as imagens se apresentam atribuem ao 

meme um valor informativo, principalmente quanto ao lugar em que cada elemento 

ocupa, e direcionam o percurso de leitura. Uma vez que retratam diferentes 

perspectivas da personagem, denominamos cada imagem de retrato. Para fins de 

organização da análise, elaboramos o Quadro 9, a seguir. 

  

 
56 No original: “The degree to which an element draws attention to itself”. 
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Quadro 9 - Elementos imagéticos - retratos de Agostinho Sincero 

Identificação do 

retrato 
Amostra do retrato 

Incidência do 

retrato 

Retrato 1 

 

6 

Retrato 2 

 

1 

Retrato 3 

 

1 

Fonte: Página do Facebook “Agostinho Sincero”. 

 

Aspectos descritivos e funcionais das cores  

O retrato 1 tem maior incidência com relação aos demais, compondo seis das 

oito publicações de memes coletadas. Cada um dos demais retratos foram inseridos 

em uma produção de meme. Analisamos, nesse ponto, os aspectos distintivos das 
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cores com relação a valor, saturação, pureza, transparência, luminosidade, 

luminescência, brilho, temperatura, modulação e cromatismo (VAN LEEUWEN, 2022, 

posição 2161)57. 

Considerando o cromatismo, ou diferenciação (KRESS; VAN LEEUWEN, 

2002), os retratos 1 e 2  são monocromáticos. Em escala, é 0% policromática, de 

modo que não há indícios das cores originais dos retratos (Figura 46).  

 

Figura 46 - Retratos 1 (esquerda) e 2 (direita) de Agostinho Sincero 

  

Fonte: página do Facebook “Agostinho Sincero”. 

 

A ausência de diversidade cromática impossibilita a percepção de outros 

aspectos distintivos, como temperatura e pureza. Contudo, demais aspectos 

distintivos podem ser percebidos em composições monocromáticas.  

O retrato 3  

 

 
57 No capítulo sobre as considerações teóricas, na parte sobre a Multidalidade, apresentamos o Quadro 
5, no qual listamos as características distintivas das cores segundo Kress e Van Leeuwen ([2006] 1996) 
e Van Leeuwen (2022). 
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é policromático e a temperatura se situa numa escala mais para o vermelho (em 

oposição ao azul). Quanto à pureza, é relativamente puro, já que as cores são mais 

primárias, principalmente o amarelo.  

O valor dos retratos 1 e 3 é identificado como mais claro, ao passo que o retrato 

3 é identificado como mais escuro. O brilho está mais acentuado no retrato 1, em que 

também se percebe alta saturação, embora haja luminescência evidente no óculo 

direito no retrato 2 e na parte superior do cabelo da personagem no retrato 3.  

Figura 47 - Retratos 1 (esquerda), 2 (meio) e 3 (direita) de Agostinho Sincero 

   

   
Fonte: página do Facebook “Agostinho Sincero”. 

Quanto à luminosidade, nenhum dos retratos se mostra opaco, no entanto, o 

retrato 2 apresenta uma variação escalar menor. 

Em relação à saturação, considerando que o branco é a referência escalar de 

uma imagem pouco saturada, o retrato 3 se apresenta com as cores bastante 

saturadas, isso significa que as suas definições cromáticas foram acentuadas. Sobre 

a modulação, por se tratar de fotografias, as cores tendem a se apresentar em 

diferentes tonalidades, inclusive com degradê entre variações de uma mesma cor ou 

entre o contraste da luz e da sombra. O retrato 3 mostra-se menos modulado (mais 

flat), no entanto, tem resolução mais baixa, o que interfere consideravelmente na 

qualidade e na modulação da imagem. 

Todos os aspectos distintivos das cores são pensados pelo autor para que o 

elemento contribua, na composição do design, para a produção de sentido. Não 

somente as cores, mas também outros aspectos da imagem são recursos semióticos 

destinados para esse fim. Entre esses aspectos, chamamos a atenção para o retrato 

1 
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que foi o mais incidente entre os memes analisados nesta pesquisa. 

Além dos aspectos distintivos das cores, chamamos a atenção para a posição 

que a personagem ocupa em relação ao leitor. O rosto levemente elevado e os olhos 

fixos produzem a sensação de estar encarando quem para ele olhe. O rosto do retrato 

1 apresenta expressão facial de seriedade, o que alude mais ao ator Pedro Cardoso 

que à personagem Agostinho Carrara. Há um declarado contraste entre a imagem do 

Agostinho Sincero e o caráter humorístico do conjunto do meme, o que reforça o nome 

“Sincero” da personagem e funciona como recurso de ironia que faz rir.  

A leitura do meme 16 

 

não se dá apenas pelo que está escrito, mas também pelo conjunto de expressões 

condicionadas na cultura linguística das interações sociais virtualmente mediadas, 

como, por exemplo, “Senhor tira de mim essa vontade”, que se repete em outras 

publicações de outros memes em outros contextos. 
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Ao inserir imagem correspondente ao retrato 2, o produtor do meme se utiliza 

do monocromatismo e de uma expressão facial de seriedade para atribuir ao elemento 

verbal escrito a pessoalidade da personagem Agostinho Sincero.   

O retrato 2  

 

apresenta a personagem com o tronco do corpo levemente inclinado, usando óculos 

escuros característicos e com uma expressão em que aparenta estar incomodada ou 

surpresa com algo.  

O meme 17, 

 

em que temos o retrato 2, apresenta uma mensagem que visa a interagir com o leitor, 

considerando uma situação ilógica, porém comum entre quem usa máscara. O 

produtor desse meme convida o leitor a refletir sobre o comportamento ou sobre a 

sensação de comprometimento da audição pelo uso da máscara. Tais estratégias 

permitem aos usuários da rede se identificarem com postagens, uma vez que projetam 

nelas as próprias sensações e compartilham o conteúdo como coprodutores, 

apropriando-se, assim, da informação do texto. 
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Quanto à composição do meme 17, o elemento verbal escrito, que nos demais 

designs configura a assinatura da personagem, foi substituído pelo endereço 

eletrônico do perfil da rede social Instagram do Agostinho Sincero. A outra produção 

da qual essa assinatura foi retirada é o meme 14, 

 

sendo que nele não foi colocado nenhum elemento que a substituísse. 

Cosiderando que as cores podem representar sensações e fenômenos 

naturais, a combinação entre o policromatismo, a pureza e a temperatura do retrato 3   

 

pressupõe um ambiente claro, incandescente e quente, típico de clima tropical, como 

é o caso do Brasil.  
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Ser brasileiro é uma característica estereotipada da personagem Agostinho 

Carrara, preservada na personagem Agostinho Sincero, no elemento imagético do 

meme 14: 

 

O retrato 3, que integra o meme 14, é o único em que a personagem não encara 

o leitor, pois direciona o olhar para o elemento verbal escrito. O fato de não haver 

assinatura evidencia a possibilidade de o autor não atribuir a autoria do conteúdo 

escrito a Agostinho Sincero, que pode estar apenas refletindo sobre a situação ou, de 

alguma forma, se identificar como alguém que “engordou, criou planta, divorciou e/ou 

fez filho”. Em todo caso, tanto a postura quanto a expressão facial transmitem a 

impressão de que a personagem está refletindo sobre o conteúdo para o qual está 

olhando e concordando com a informação. 

Intertextualidade  

A temática da pandemia da Covid-19 foi um dos critérios de seleção dos memes 

que constituem o corpus desta pesquisa, como já observamos. Essas produções, 

assim como qualquer outro texto, não produzem sentido isoladamente, pois sempre 

se estabelece um diálogo entre textos para a produção do sentido. Uma vez que a 

intertextualidade temática ocorre quando textos partilham o mesmo tema, verificamos 

nos memes da página do Agostinho Sincero assuntos correlacionados à pandemia do 

coronavírus reiterados nas produções, conforme ilustram os memes 12 e 14 (Figura 

48). 
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Figura 48 - Meme 12 (esquerda) e meme 14 (direita) 

 

Fonte: página do Facebook “Agostinho Sincero”. 

 

Ambas as produções da Figura 48 listam as consequências da pandemia da 

perspectiva do produtor. A relação temática ocorre pela associação entre os termos 

“isolamento” e “quarentena”, considerados como sinônimos. O meme 12  

 

relaciona as atividades de limpar a casa (“TOC de limpeza”) e alimentar-se 

compulsivamente (“comendo igual a uma capivara raivosa”) como implicações 

desencadeadas pela condição de ficar em casa. Para o autor, cumprir a quarentena 

significa permanecer em casa.  
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No meme 14,  

 

as consequências do isolamento social são “engordar”, “criar planta”, “divorciar” e 

“fazer filho”.  

Seguindo o mesmo raciocínio do meme 12,  

 

o produtor agora estabelece uma relação alternativa entre as implicações, 

marcada pelo conector “ou”, sugerindo que pelo menos uma das condições se tornou 

realidade na vida dos que permaneceram em isolamento. 

Os memes 12 e 14 (Figura 49) estão entrelaçados tanto pela concepção do 

produtor sobre os termos “quarentena” e “isolamento” quanto pelas consequências 

listadas por ele. O enunciado “comendo igual uma capivara raivosa”, presente no 

meme 12, pode ser a causa da palavra “engordou” no meme 14.  
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Figura 49 - Meme 12 (esquerda) e meme 14 (direita) 

 

Fonte: página do Facebook “Agostinho Sincero"”. 

 

No entanto, em cada meme há um direcionamento relacionado com as outras 

produções. O meme 12 apresenta duas implicações da quarentena que são sinais de 

ansiedade (TOC e compulsividade alimentar) e o meme 14 apresenta quatro 

consequências circunstanciais do isolamento (engordar, plantar, divorciar e gerar 

filhos). A partir disso, ocorrem outras associações, como  expomos a seguir.  

Observamos, no meme 10,  

 

a intertextualidade temática e estilística na expressão “Quarentena dia 7”, que tem 

conexão com outras produções de memes. No início da pandemia, principalmente, os 

usuários das redes sociais costumavam produzir conteúdos com a expressão 

“quarentena dia...”, como uma espécie de “diário da quarentena”. É importante lembrar 
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que os memes não estão isolados ou soltos na rede, mas conectados 

hipertextualmente com outros memes no universo digital.  

Outra associação temática pode ser estabelecida entre os memes 14, 15 e 16 

(Figura 50). 

 

Figura 50 - Compilação de memes do Agostinho Sincero 

Meme 14 Meme 15 Meme 16 

   
Fonte: página do Facebook “Agostinho Sincero”. 

 

Nas três produções, o autor fez alusão às circunstâncias desencadeadas pela 

pandemia. O meme 14 lista eventos relacionados à rotina doméstica, ao passo que o 

meme 15  

 

aborda a situação financeira, expressa pelo não pagamento de boletos, decorrente 

das limitações impostas no período da pandemia. Esse meme traz uma associação 

estilística, caracterizada pela imitação da estrutura de textos de anúncios dos órgãos 

de saúde sobre o avanço da contaminação pelo coronavírus. A relação intertextual no 

meme 15 se estabelece pela paródia de “suspeitos” e “confirmados”, referindo-se aos 

boletos que não serão pagos.  
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O meme 16  

 

aborda a questão de convivência, que se concentrou nas interações virtuais. A 

situação atípica motivou as pessoas a elaborarem postagens mais agressivas. Quanto 

à produção, o meme apresenta uma postura comedida em relação a esse 

comportamento, apontando para a opção de não “comentar nas postagens das 

pessoas” com a finalidade de não “arrumar um monte de inimizade” durante a 

quarentena.  

Esse meme se relaciona com outros memes, temática e estilisticamente, pela 

expressão “Senhor tira de mim essa vontade de...”, enunciado que se repete em 

outras produções, sendo comum em memes que circulam na rede. 

Referenciação 

O produtor de memes ou de qualquer outro tipo de texto tem como objetivo 

fazer com que sua produção seja compreendida. Para tanto, institui referentes que 

conectam saberes, pressupondo conhecimentos compartilhados com leitor. No caso 

dos memes, esse compartilhamento é fundamental, já que, como mencionamos, a 

produção memética considerada macrotextualmente no universo da rede  tem como 

prerrogativa a repetição de elementos verbais e/ou não verbais que funcionam como 

referentes que o produtor procura ressaltar ou enfatizar.  

Nos memes do Agostinho Sincero, merece destaque o referente “a  

quarentena”, que se mantém em evidência explícita e é substituído uma vez pela 

expressão “o isolamento”, como indicado no Quadro 10, exposto a seguir. Micro e 

macrotextualmente, trata-se de um referente composto por expressão nominal 

definida  que está no âmbito do dado/ do conhecido em relação ao contexto da 

pandemia e  reforça a intertextualidade  temática nos memes em análise.  
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Quadro 10 - Ocorrências dos termos “quarentena” e “isolamento” 

Meme 10 

 

“Quarentena dia 7” 

Meme 12 

 

“a quarentena” 

Meme 13 

 

“a quarentena” 

Meme 14 

 

“o isolamento” 

Meme 16 

 

“nessa quarentena” 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Balanceamento de informações – explicitação e implicitação  

O princípio de replicação dos memes admite recorrências às produções 

anteriores, exigindo do leitor a experiência de leitura de outros memes para que possa 

reconhecer um novo conteúdo como memético, configurando um jogo de 

reconhecimento de implícitos pelas informações que o produtor escolheu explicitar. 

O que identifica um conteúdo como meme é a inserção de um elemento 

instituído como memético pelo amplo compartilhamento e uso em outras produções. 

No meme 16   

 

 

a expressão “Senhor tira essa vontade de...” faz conexão com outras produções de 

memes com esse mesmo elemento. Essa expressão funciona como informação dada, 

ou seja, é conhecida pelo leitor e, assim, constitui uma pista importante para a 

identificação do meme como um meme.  
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O mesmo ocorre com o meme 10,  

 

 

em que a expressão repetida é “quarentena dia 7”, enunciado pelo qual o produtor 

pretende que o leitor faça remissão ao sentido veiculado em outras produções que 

tenham em comum um ou mais elementos. Além da expressão verbal, o elemento 

imagético que retrata a personagem Agostinho Sincero e o plano de fundo preto são 

modos semióticos que carregam sentidos de experiências anteriores de leitura de 

conteúdo dessa ou de outras páginas.  

Nesse meme, a informação explícita refere-se aos dias corridos desde o início 

da quarentena e a informação implícita refere-se ao anseio por sair de casa. Trata-se 

de uma conclusão já esperada pela leitura do trecho “agora entendo pq quando a 

gente abre o portão o cachorro sai correndo”.  

Os pressupostos de que o texto contém muitas lacunas e de que, na interação 

leitor-texto o leitor é solicitado a preenchê-las com base em aspectos contextuais, 

permitem a elaboração de textos com muitos implícitos, como é o caso dos memes. 

A leitura de memes é uma atividade de troca honesta entre autor e leitor, pois este 

confia que os explícitos são pistas importantes para a leitura e aquele confia que o 

leitor será capaz de seguir as pistas presentes no texto a fim de produzir sentidos.  
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CONCLUSÃO 

Neste trabalho, objetivamos analisar memes do ponto de vista de estratégias 

verbais e não verbais usadas em sua produção. Duas foram as questões que 

orientaram essa análise. Com a primeira, pretendíamos identificar as principais 

estratégias verbais e não verbais usadas por produtores de memes da internet; com 

a segunda, buscávamos compreender o papel dessas estratégias no processo de 

produção da coerência dos memes. 

Justificamos a pesquisa pelo entendimento de que as publicações com memes 

representam conteúdos de grande difusão nas mídias digitais e de que os memes são 

remixados em designs multimodais cujos modos semióticos estabelecem múltiplas 

conexões com outros textos, outros conhecimentos/experiências e outras pessoas. 

Também consideramos que os memes são remixagens que alcançam públicos 

variados com agilidade, muitas vezes levando informações diversas a grupos que não 

acessam os meios convencionais de comunicação, propiciando-lhes a possibilidade 

de produção de sentidos que formam, informam, deformam e transformam opiniões. 

Para tanto, selecionamos 17 memes nas páginas “Bode Gaiato” e “Agostinho 

Sincero” da rede social Facebook. Fizemos a coleta do corpus usando os seguintes 

critérios: o memes deveriam ser amplamente compartilhados na rede social Facebook 

e ter como temática a pandemia da Covid-19. Quanto à composição, foram 

selecionados apenas designs fixos constituídos por elementos verbais e não verbais 

distribuídos em apenas um quadro. No capítulo 1, descrevemos o processo de 

seleção do corpus, bem como apresentamos e contextualizamos os memes 

selecionados para análise.   

No capítulo 2, procedemos à revisão da literatura sobre o meme, iniciando 

pelas primeiras abordagens do termo enquanto ainda considerado um gene cultural 

análogo à genética evolutiva, como defendido por Dawkins. As considerações teóricas 

que apresentamos evidenciaram uma série de mudanças quanto à concepção do 

termo meme desde seu surgimento até os dias atuais, o que se refletiu na 

conceituação e na taxonomia desse objeto. Posteriormente, apresentamos a nossa 

própria concepção do meme da internet: uma construção multimodal que se realiza 

em ambiente digital e é amplamente compartilhado, remixado e conectado ao conjunto 

de muitos outros memes não apenas por traços de semelhança em relação a alguns 
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de seus componentes que resistem às alterações e lhes permitem ser identificados, 

mas também e, principalmente, por traços que evidenciam as transformações 

promovidas por seus produtores, usuários de redes sociais digitais. 

No capítulo 3, apresentamos considerações teóricas sobre texto, coerência e 

multimodalidade. Considerando a multiplicidade de estratégias textuais envolvidas no 

processamento textual (produção e leitura), elencamos algumas em razão da 

caracterização do corpus. Para fins metodológicos, elencamos as estratégias textuais 

quanto aos aspectos visuais e verbais, pensando em como se dá, na integração 

desses aspectos, a produção de sentidos. 

A análise dos 17 memes selecionados nos permitiu chegar a alguns resultados 

que elucidam o processo de construção de sentidos, considerando-se os elementos 

que compõem as produções meméticas. O exame dos memes coletados na página 

do Bode Gaiato nos levou a verificar que o produtor organiza visualmente o design em 

três camadas gráficas nas quais são empregados recursos específicos. Na primeira 

camada, em que está o elemento verbal, há destaques tipográficos de peso, tamanho, 

irregularidade e contorno da fonte. Essa formatação em conjunto com a constante 

caixa alta indicam o caráter lúdico e expressivo na leitura. 

A segunda camada é marcada pela centralidade da personagem a quem se 

atribui a fala do elemento escrito da primeira camada. Na terceira camada, o plano de 

fundo se repetiu em todas as produções que coletamos nessa página. Os aspectos 

visuais da escrita, a presença de um dos integrantes da família do Bode Gaiato e a 

repetição do plano fundo cósmico identificam suas produções. 

Embora os elementos escritos dos memes da página do Bode Gaiato tenham 

em comum o posicionamento nas partes superior e inferior do layout, não há 

regularidade quanto à relação entre elas pela proposta de valor informativo de Kress 

e Van Leeuwen (1996), sendo que podem se integrar em caráter mais informativo num 

sistema de dado-novo, na perspectiva dos estudos da multimodalidade sobre o valor 

informativo, ou pela cômica quebra de expectativa do ideal-real. Independentemente 

disso, há um fechamento de teor humorístico na segunda parte.  

O esquema “centro-margem”, no qual se dá a distribuição dos elementos na 

página do Bode Gaiato, sugere um roteiro de leitura em que o primeiro elemento a ser 
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visto é o central, depois vêm os marginais. Esse elemento central aponta para a 

definição de para qual personagem a fala da produção é reportada.  

Quanto aos memes selecionados na página do Agostinho Sincero, os 

elementos escritos não se apresentam sobrepostos à personagem e o plano de fundo 

é em preto sólido. Não há, portanto, a utilização de contorno na elaboração tipográfica 

já que o efeito visual de contraste se dá pelas cores do preenchimento dos caracteres. 

Da mesma forma, não há centralidade de nenhum elemento na distribuição dentro do 

layout. Os elementos verbais estão à esquerda e à direita da personagem.  

Comparativamente, os memes das páginas analisadas apresentam 

similaridades que apontam para um tipo específico de produção memética em que o 

elemento escrito sempre representa uma fala da personagem que está na segunda 

camada da edição gráfica. Ao passo que   nos memes selecionados na página do 

Agostinho Sincero a personagem é a mesma em todas as produções, variando 

apenas o registro fotográfico, nas produções da página do Bode Gaiato há uma 

preocupação por parte do produtor em construir, no conjunto das publicações, perfis 

de cada bode do universo ficcional  a partir das roupas, posturas e comportamentos 

apresentados nas falas do conjunto dos demais memes em que aparecem.  

Nos memes do Bode Gaiato, identificamos uma escolha estratégica dessas 

personagens, que criam expectativas e preparam o leitor para interpretar a 

composição memética baseado nos elementos verbais e visuais, bem como nas 

experiências de leitura das produções anteriores em que figura a mesma personagem 

da família do Bode Gaiato.  As produções de Agostinho Sincero, por sua vez, não são 

feitas pela criação de traços característicos da personagem, que, nesse caso, é 

recorrente em todas as publicações; elas são elaboradas considerando-se as 

experiências do leitor com uma personagem já conhecida, a da série televisiva da qual 

se originou, A grande família.  

Seja pela construção progressiva do perfil, como ocorre na página do Bode 

Gaiato, seja pela apresentação de um perfil já definido por ser inspirado em outro 

conhecido, como ocorre na página do Agostinho Sincero, a repetição dessas 

personagens nas diversas produções evidencia que os memes estão conectados em 

rede e reiteram-se em cada produção quanto ao que se sabe sobre a personagem 
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que se apresenta no novo construto, pois um mesmo enunciado será recepcionado 

diferentemente quando atribuído a personagens diferentes.  

Isso aponta para o fato de que não há meme isolado, pois para ser meme 

precisa estar conectado a outros memes. Seja essa conexão feita a partir de um 

elemento verbal, seja feita a partir de um elemento imagético, um conteúdo poderá 

ser considerado como um meme porque pelo menos um dos elementos que compõem 

o seu design é replicado, sendo remixado em outras produções com outras 

personagens, formas de escrita, planos de fundo etc.  

Os memes são, portanto, essencialmente hipertextuais, pois percebemos que 

a leitura de um se dá em continuidade do que se leu nos outros aos quais está 

conectado, formando uma sequência não linear. Não é possível determinar qual o 

primeiro conteúdo memético que será lido e depois compartilhado pelo usuário da 

rede, mesmo assim, os memes não estão soltos ou isolados dos demais, de modo 

que identificamos na expressão “rede” a metáfora perfeita do ambiente virtual em que 

estão hospedados, pois representa uma leitura que puxa outros memes entrelaçados 

pela relação temática e/ou estrutural, configurando nós que formam conjuntos que 

também se conectam em algum nível superior. 

Com isso, evidenciamos que os memes se remetem macrotextualmente em 

conjuntos, remissão que se dá a partir das suas relações intertextuais e referenciais 

tanto pelos elementos escritos como pelos imagéticos. O mesmo meme, portanto, 

pode ser compartilhado em um perfil, página ou grupo em que, pelo contexto, 

assumirá um direcionamento para outras conexões em um novo conjunto temático a 

partir de outras relações referenciais e intertextuais.  

Quanto ao humor, percebemos nos memes analisados que ele ocorre pela 

associação entre os traços característicos das personagens e a expressividade lúdica 

da escrita. Evidenciamos que, nas produções analisadas, o humor é instituído pela 

representação do humano, corroborando Bergson (1940), tanto pelas personagens 

elaboradas antropomorficamente, como ocorre nas produções da página do Bode 

Gaiato, quanto pela utilização da imagem da personagem na página do Agostinho 

Sincero. Nos dois casos, o humor é instituído a partir do quão humano são as 

personagens e de como se dá a associação cômica entre o universo ficcional e o 

contexto real da produção. 
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Ainda podemos observar que o traço do humor evidencia o aspecto 

sociocognitivo e interacional no processamento textual, já que um indivíduo não pode 

ser comandado a rir como um mero vetor programável; ele reconhece o humor em 

decorrência das inferências, conexões, lembranças e saberes que possui sobre o 

mundo, sobre as coisas do mundo e sobre si. Não existe, então, uma receita para 

produzir um conteúdo com humor, já que cada indivíduo reconhece e assume 

produções diferentes como humorísticas. O que há é a intencionalidade de quem 

produz o conteúdo, de apresentá-lo como produção de humor, e a aceitabilidade de 

cada leitor sobre esse conteúdo ser ou não humorístico. 

Analisando comparativamente as produções das páginas do Bode Gaiato e do 

Agostinho Sincero, identificamos caminhos diferentes de produção gráfica, já que os 

designs das páginas foram elaborados por ferramentas distintas. No caso dos memes 

do Bode Gaiato, ferramentas disponíveis em sites geradores de memes, no caso das 

produções da página do Agostinho Sincero, ferramentas de edição gráfica. 

Independentemente das peculiaridades dessas produções, o desafio do autor é trazer 

para o conteúdo memético assuntos que serão reconhecidos pelos leitores, 

integrando elementos visuais e verbais pensados dentro dos limites das ferramentas 

tecnológicas disponíveis. Com isso, o produtor de memes, pensando no leitor atento 

e responsivo, faz escolhas estrategicamente significativas que consideram elementos 

verbais, visuais e o contexto de produção. 

Evidenciamos que a manipulação das ferramentas tecnológicas para a criação 

e formatação de memes, relativas a contraste entre as cores, definição dos tamanhos 

e distribuição dos elementos, escolha do tipo de elemento que será remixado, entre 

outras, vai além de finalidades estrategicamente gráficas. Observamos que o aspecto 

visual configura o conjunto da produção multimodal em termos das escolhas entre o 

que está implícito e o que está explícito, de como se dará a conexão com outros 

memes pela preservação e repetição de elementos, das relações intertextuais e 

referenciais, de modo que os aspectos visuais e verbais se integram e, considerando 

o contexto de produção, compõem o projeto de dizer do produtor com vistas à 

coerência. Os dados obtidos apontam para a relevância das produções meméticas 

nas interações digitais como conteúdos que, com o objetivo de produzir humor, 

apresentam a realidade social, formando e informando indivíduos, conectando 

diversos saberes e culturas. 
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Concluímos que os produtores dos memes analisados se utilizaram de 

estratégias verbais e visuais, a fim de que suas produções fossem recebidas como 

memes e que os sentidos a serem produzidos levassem em conta essa 

intencionalidade. Em nossa pesquisa, identificamos algumas das principais 

estratégias de que lançam mão produtores de memes.  Reconhecemos, no entanto, 

que muitas outras estratégias estão envolvidas no processamento textual de 

conteúdos digitalmente mediados, apontando para novas perspectivas de estudo dos 

memes da internet, visto que se trata de um conteúdo que evolui e se adapta a cada 

novo ambiente tecnológico, reconfigurando-se e tornando-se apto para sobreviver e 

replicar rapidamente nos meios digitais. Assim, entendemos que este trabalho 

pretende contribuir em conjunto com outros para a compreensão da produção de 

sentido em textos que circulam em ambiente de rede. 

Percebemos, no curso desta análise, como novas perspectivas de estudos o 

avanço na abrangência do que se considera como conteúdo memético pelos leitores 

em meio digital, desafiando a sua identificação. Qualquer aspecto, modo, elemento 

de produção pode rapidamente ser elevado ao status de meme, bastando, para tanto, 

que um grupo social mude o comportamento interacional ao se deparar com esse 

conteúdo. Tudo pode ser meme se os leitores assim considerarem (escrita, imagem 

estática, imagem dinâmica, expressões verbais, expressões visuais, pessoas, 

caraterísticas de pessoas, animais, aspectos da natureza, atividades diversas, 

inatividades, rotinas, tarefas etc.), o que sugere que novos estudos devam se 

preocupar menos com a sua materialidade e mais com a sua transitoriedade, isso 

porque muitas pesquisas, incluindo esta, consideraram a prerrogativa da identificação 

do meme a partir de seus traços característicos e, parece-nos por sua dinâmica 

interacional, que o comportamento desse tipo de produção precisa ser analisado por 

duas instâncias intermediárias: a que faz com que algo passe a ser meme e a que faz 

com que deixe de sê-lo. 

Da mesma forma, muito há o que estudar sobre o meme da internet e não 

haverá uma pesquisa, análise, apontamento ou consideração que possa esgotar a 

compreensão sobre ele, pois o meme, tal qual sugeriu Dawkins, se manifesta 

socialmente como um gene cultural que sobrevive nas práticas interacionais e está 

em constante mudança, tanto na forma como na essência. Trata-se de um conteúdo 

que evolui e se adapta novamente a cada ambiente de novas tecnologias, 
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reconfigurando e tornando-se apto para sobreviver e replicar rapidamente nos meios 

digitais. Vivos, portanto, pelo objetivo de produzir sentidos. 
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