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RESUMO 

O objetivo deste artigo é levantar uma reflexão sobre como o grotesco tem se manifestado 
atualmente nas redes sociais digitais, através do humor. Os agentes de conteúdo na busca 
por audiência passam a valer-se de elementos grotesco, que, no entanto causam o riso. Esse 
acontecimento vem se destacando no twitter, no qual seus usuários sentem mais liberdade 
para publicação, além do imediatismo que a rede proporciona. O perfil da Dilma Bolada é 
um grande exemplo de como o humor vem sendo usado através do grotesco no twitter. O 
procedimento metodológico utilizado no presente trabalho foi a pesquisa bibliográfica e 
documental.
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Introdução

Com o advento da tecnologia e a popularização das redes sociais digitais, vários 

acontecimentos da sociedade passaram a se suceder no ambiente virtual. Dessa formas as 

redes sociais digitais passaram a ser uma extensão do homem contemporâneo que utilizam a 

rede para compartilhar todo tipo de informação, muitas vezes pessoal e íntima.

A partir do momento que esses ambientes digitais passaram fazer parte da vida do 

homem, praticamente tudo aquilo que era feito offline, passa agora a ser feito online. A rede 

proporciona ao homem funções jamais imaginadas até pouco tempo atrás. Porém no 

ambiente digital, tudo ganha uma proporção ainda maior, por conta da rapidez e do alcance 

que a rede possibilita. Dessa forma, o ambiente digital se mostrou perfeito para a 

propagação do grotesco.
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O grotesco sempre esteve presente na sociedade, porém segundo Sodré e Paiva 

(2002) foi apenas no século XV com sua descoberta como estilo, que este passou habitar 

em nossas vidas. Hoje é muito comum a presença do grotesco no ambiente digital, 

principalmente atrelado ao humor. Os usuários das redes sociais digitais na busca de 

visibilidade e destaque passam a utilizar o humor como ferramenta para atingir esse 

objetivo. O problema é que muitos perfis não tem a capacidade de usar o humor de uma 

maneira respeitosa e inteligente, por isso é cada vez mais comum absurdos grotescos 

disfarçados de humor serem publicados na rede.

Este trabalho é uma continuação do meu trabalho anterior ‘’A presença do Grotesco 

em forma de humor, na página Gina Indelicada4’’. No primeiro momento coube analisar de 

forma mais detalhada o grotesco, seu surgimento e popularização na sociedade, assim como 

este estilo se difunde nas redes sociais em forma de humor. Neste trabalho a análise ficou 

por conta do site twitter que está passando por um novo momento diante da evolução das 

mídias digitais. Analisou-se o perfil da Dilma Bolada no twitter, pois se compreende que 

este alia o grotesco em forma de humor e uso do twitter. O procedimento metodológico 

utilizado no presente trabalho foi a pesquisa bibliográfica e documental.

O estilo Grotesco

O grotesco como estilo artístico surgiu por volta do século XV, quando alguns 

ornamentos considerados estranhos para a época foram encontrados no porão do palácio de 

Nero, Sodré e Paiva (2002). Esse estilo era tão diferente e incomum para a época que 

encantou vários artistas e entusiasmados daquele século. A partir dessa época os elementos 

grotescos passaram a serem difundidos na sociedade de várias formas, e o que começou 

com a arte mais tarde foi se estendendo a outros estilos. 

O grotesco é um estilo que encanta pelo diferente, ou seja, no primeiro momento 

causa estranheza, mas é exatamente esse fato que faz com que as pessoas se prendam a ele, 

seu impacto negativo chama atenção. Segundo Sodré e Paiva, (2002) o grotesco funciona 

por catástrofe. Desde sua descoberta e afirmação como novo estilo, o grotesco evoluiu de 

acordo com a sociedade. Se no primeiro momento sua presença era limitada a arte, hoje 

seus elementos podem ser fortemente notados nas redes sociais digitais. Nesse ambiente de 

                                               
4 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, da Intercom 
Júnior – Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do XII Congresso de Ciências 
da Comunicação na Região Norte.
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grande competição e busca por audiência o humor é um trunfo usado pelos usuários que 

querem se destacar na rede. 

O riso provocado pelo grotesco não é algo relativamente novo, muito pelo contrário, 

desde a sua popularização, o riso era usado como forma de superioridade, ou seja, a partir 

do momento em que algo é posto em uma situação que faz as outras pessoas riem, esse 

objeto do riso passa a ser diminuído diante desses que riem dele. Logo as pessoas preferem 

sempre ser os agentes do riso do que serem produtos dele. E isso pode ser observado 

fortemente na sociedade atual, principalmente nas redes sociais digitais. Por isso é cada vez 

mais comum o destaque do humor na rede.

No entanto essa forma de provocar o cômico nem sempre é feita de modo 

inteligente, pelo contrário, o que se observa é a presença cada vez maior do grotesco na 

busca de causar o riso. Se anteriormente os programas de auditório expunham seus 

espectadores, hoje em dia os perfis de redes sociais que fazem esse papel, porém com uma 

proporção bem maior por se tratar do ambiente online. Dessa forma o humor serve como 

uma máscara, pois expõe problemas e causas sociais de uma forma que diverte as pessoas, 

ou seja, o que deveria ser combatido vira objeto de riso (Acselrad e Dourado, 2009, p.03).

O grotesco é uma realidade que esta presente em nossa volta, o que muda com o 

tempo é somente o ambiente no qual esse elemento é dissipado com maior facilidade. Se 

algum tempo atrás a televisão se destacava por conta do grotesco, hoje em dia temos a 

presença nas redes sociais de digitais. E o que se pode perceber que é o grotesco acaba por 

evoluir junto com a sociedade. Se antes algo era chocante para época hoje em dia já não 

tem mais esse efeito, assim a sociedade vai perdendo cada vez mais a noção do que é 

normal e do que é grotesco. As pessoas estão alienadas ao ponto de não distinguirem mais 

se o tipo de humor que chega até elas é inocente e respeita preceitos morais, ou se apenas 

faz rir por ser grotesco. Segundo Frugoli (2013, p.02)

É necessário observar que a sociedade tem um gosto pelo incorreto, é um 
prazer culposo que é alimentado cada vez mais pelo grotesco. O 
entretenimento estranho está em ver a exposição de outras pessoas, fato 
esse que muitas vezes é disfarçado pelo humor, ou seja, não importa que 
alguém esteja sendo exposto ou humilhado; o que importa é que isso gera 
audiência e faz os outros se divertirem.

O grotesco encontra nas redes sociais um ambiente propicio para sua propagação, 

por isso é cada vez mais comum nos depararmos com absurdos na rede, exatamente como 

está acontecendo hoje em dia. Esse prazer culposo que de que o autor fala é uma realidade, 
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o fato de curtir, ou seja, tornar público na rede social alguma publicação com a qual o 

usuário se identificou ou compartilhar, repassar para o grupo de amigos ou seguidores 

algum conteúdo, no caso piadas de cunho grotesco, faz com que os seus produtores e 

disseminadores se sintam superiores por serem os difusores do riso.

O ambiente virtual

Com a evolução da internet e dos meios digitais, vive-se hoje em uma sociedade de 

informação. A conexão com o mundo digital traçou outra realidade para as pessoas, que 

hoje utilizam a Internet pra quase tudo, tornando-se dependentes e acomodadas. Dessa 

forma, os ambientes online passam a ser uma extensão da realidade, logo tanto as coisas 

boas, como as coisas ruins da sociedade migraram também para esse ambiente.

As pessoas deixaram de ser apenas receptores de informação e passaram a ser 

produtoras de conteúdo também. As redes sociais digitais foram, sem dúvidas, uma das 

grandes incentivadoras dessa possibilidade. Redes como facebook ou twitter, permitem que 

seus usuários contem histórias diariamente, além de ter o recurso de ilustrar tudo isso com 

fotos. Segundo Manovich, 

Os consumidores de informação passaram a ser produtores de conteúdo 
com as mídias digitais como a internet, a fotografia, vídeos digitais que 
também facilitaram a difusão do conteúdo. (MANOVICH, 2001 apud 
ORLANDI, 2010 p.01).

O fato dos usuários da rede se transformarem em agentes produtores de conteúdo, 

faz com que estes procurem se destacar cada vez mais na rede em busca de audiência. Por 

isso vemos a cada dia novos blogs, fan pages, twitters surgindo, sejam eles de personagens, 

frases, algum acontecimento do momento, enfim o importante é tentar se destacar na rede. 

O que podemos perceber é que 

Quando a web começou a se tornar popular, o que mais se falava dela era 
uma  tal de “interatividade” que, sob o ponto de vista atual, era limitada e 
simplória,  pois significava apenas a capacidade de exercer o livre-arbítrio, 
escolhendo uma opção entre um conjunto de ofertas. Hoje é diferente. À 
medida que o indivíduo pode INTERFERIR no conteúdo e 
REDISTRIBUÍ-LO, a informação muda de papel, se torna matéria-prima 
e demanda manipulação (LEMOS apud RADFAHRER, 2007, p.04 –
grifos do autor). 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Manaus, AM – 4 a 7/9/2013

5

A web hoje se configura como um lugar que proporciona liberdade aos seus 

usuários, e no contexto de criação desse espaço as redes sociais digitais se mostram como 

ambientes relativamente novos. Além disso, esses espaços não têm ‘’manuais de 

instrução’’, sendo assim cada usuário faz na rede aquilo, que do seu ponto de vista, é o 

certo a fazer. Assim como os ambientes digitais, os seus usuários ainda estão passando por 

uma evolução se adaptando a essa nova forma de convivência social. Aos poucos as pessoas 

estão entendo para que servem esses espaços, porém esse é um grande passo a ser dado e 

até lá, vários absurdos ainda serão compartilhados.

Para muitas pessoas a idéia de compartilhar tudo o que fazem através de texto e foto 

é maravilhosa, tanto que muitos desses usuários fazem questão de compartilhar vários 

aspectos das suas vidas que não tem nenhuma importância social, apenas pelo simples fato 

de usufruir das possibilidades que as redes sociais digitais proporcionam.

Twitter, histórico, funcionamento e evolução

O twitter é dos maiores sites de redes sociais digitais da atualidade, ele nasceu em 

2006, segundo Nascimento e Jannuzzi (2012), surgiu primeiramente como uma forma de 

intranet, que servia como plataforma de comunicação para os funcionários da empresa 

Obvius. O idealizador do site foi Jack Dorsey que juntamente com Evan Williams, Biz 

Stone desenvolveram o protótipo que mais tarde foi apresentado à sociedade digital. 

Através da criação de uma conta gratuita no site twitter.com o usuário pode, em 

instantes, se conectar a um grande número de pessoas. Os twitteiros5 têm a opção de seguir 

e serem seguidos. Assim, o usuário poderá seguir qualquer twitter de outro usuário que seja 

de seu interesse, desse modo tudo que a pessoa seguida twittar será recebida na timeline de 

noticias do seguidor. 

O Twitter é estruturado com seguidores e pessoas a seguir, onde cada 
twitter pode escolher quem deseja seguir e ser seguido por outros. Há 
também a possibilidade de enviar mensagens em modo privado para 
outros usuários. A janela particular de cada usuário contém, assim, todas 
as mensagens públicas emitidas por aqueles indivíduos a quem ele segue. 
Mensagens direcionadas também são possíveis, a partir do uso da “@” 
antes do nome do destinatário. (RECUERO, 2009, p.173)

                                               
5 Como são chamadas as pessoas que usam o twitter 
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Diferente de outras redes sociais a ‘’amizade’’ no twitter não é de mão dupla, ou 

seja, uma pessoa que o usuário desejar seguir, não precisa necessariamente segui-lo de 

volta, inclusive foi um dos primeiros sites de redes sociais a utilizar esse sistema de 

seguidores. Hoje em dia vários outros sites utilizam esse sistema como o Instagram, que é 

uma rede de compartilhamento de fotos, geralmente de autoria dos usuários; o Tumblr que é 

classificado como blog, no qual o conteúdo é mais abrangente e vai desde gifs, a textos, 

imagens e vídeos; e também no Pinterest que é um site de compartilhamento de imagens, 

no entanto a maioria das imagens não é de autoria dos usuários. Esses são apenas alguns 

exemplos de redes sociais digitais que utilizam o sistema de Followers e Follwings 

(seguidores e seguidos), no qual o twitter foi pioneiro

A idéia do twitter é dividir com os seguidores o que os seus usuários estão fazendo, 

tanto que a pergunta inicial do site, em sua primeira versão era ‘’ what's happening’’ que 

significa o ‘’que está acontecendo’’. Em informações do próprio site6, podemos encontrar a 

definição de ‘’uma rede de informação em tempo real que conecta você às últimas histórias, 

ideias, opiniões e notícias sobre o que há de mais interessante. Basta encontrar as contas 

que você mais se identifica e seguir as conversas. ’’ Ele é classificado como um microblog, 

que segundo Lemos,

É uma ferramenta que permite atualizações rápidas e curtas e, se possível, 
a partir de uma multiplicidade de suportes diferentes. É possível atualizar 
o twitter, por exemplo, pela web, por instant messaging (IM), ou até pelo 
celular – por short message service (SMS) ou internet móvel. ‘’ (2008, 
p.01)

O usuário do site twitter tem apenas 140 caracteres para expressar uma idéia. Talvez 

seja isso um dos dados que tenham tornando o site tão popular, pois a sociedade atual, de 

informação vive em um ritmo acelerado. As pessoas já não tem tempo de parar e ler noticia 

ou similares. Através do twitter, em 140 caracteres, ou menos, o twiteiro pode ter acesso a 

um grande número de informação que podem ser lidas em pouco tempo. Hoje em dia um 

grande número de pessoas se mantém informadas através do twitter, vários usuários já se 

souberam em primeira mão sobre algum acontecimento através do site. Segundo 

Nascimento e Jannuzzi (2012), o twitter foi o percussor em transmitir informação de 

maneira ágil e de forma mundial.

                                               
6 Disponível em: https://twitter.com/about
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O twitter é dos maiores sites de rede social digital da atualidade, ficando atrás 

apenas do Facebook, em sites dessa categoria e está em 14º lugar na lista dos 20 sites mais 

acessados do mundo da Busines Insider7. Segundo informações do site G18 o twitter conta 

com aproximadamente 200 milhões de usuários em todo o mundo. Em dados da Twitter 

Usage Statistcs9, o Brasil aparece como o segundo país que mais acessa o twitter, ficando 

atrás apenas dos Estados Unidos.

Um dos grandes fatores que influenciaram na popularização do twitter foi o uso do 

site pelas celebridades, nunca uma rede social digital aproximou tanto artistas e fãs. Atores 

de cinema, cantores, músicos dentre outros, de fama internacional aderiram à moda do site, 

criando assim uma ligação direta com seus seguidores que recebem mensagens, na maioria 

das vezes escritas pelo próprio artista. Além de fotos da intimidade e momentos do dia-a-

dia que esses usuários compartilham na rede. Muitos artistas inclusive respondem perguntas 

de fãs pelo site, criando uma aproximação ainda maior. 

Outro fator que popularizou a rede é que o twitter trazia, nesse primeiro momento de 

descoberta de utilização, uma sensação de importância para seus usuários. Pela primeira vez 

eles poderiam dizer o que estavam fazendo, expressar opiniões e idéias para pessoas que 

escolheram segui-las, ou seja, era como se esses usuários fossem entrevistadores e 

entrevistados ao mesmo tempo, criando assim ‘’complexo de celebridade’’. 

Os primeiros usuários do twitter usavam a rede como uma extensão da realidade, 

uma espécie de diário virtual resumido, falando realmente sobre coisas que eles estavam 

fazendo ou iriam fazer, mas sempre levando em conta aspectos das suas vidas pessoais. 

Porém assim como aconteceu nos blogs, o dia-a-dia de quem fala, nem sempre é 

interessante para quem ler, logo esse tipo de conteúdo foi perdendo força. Com isso pode-se 

observar três momentos, até agora, no twitter.

O primeiro momento é o de experiência, no qual as pessoas falavam de aspectos 

extremamente pessoais sobre sua intimidade. Descrevendo detalhes de fatos ou 

acontecimentos, muitas vezes até por não saber direito que tipo de conteúdo publicar na 

rede. A maioria desse conteúdo não gerava nenhum tipo de discussão ou interação de outros 

usuários.

                                               
7 Os dados divulgados pelo site Business Insider (http://www.businessinsider.com/) são referentes a acessos 
únicos realizados em 2012 coletados pela ComSocore.
8 Portal Nacional de Noticias. Disponível em <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/03/twitter-chega-aos-
7-anos-com-40-de-usuarios-que-nao-tuitam.html>
9 Disponível em: http://www.sysomos.com/insidetwitter/geography/



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Manaus, AM – 4 a 7/9/2013

8

O segundo momento é mais impessoal, quando as pessoas começam a enxergar no 

twitter uma rede que pode popularizar anônimos, fazer celebridades virtuais e etc. Assim os 

usuários começaram a publicar sobre assuntos mais universais, utilizando outros sites como 

conteúdo de publicação e tendo maior possibilidade de visibilidade através de RTs10, já que 

os assuntos agora têm uma abrangência maior. Nesse contexto começam a aparecer outros 

twitters não necessariamente pessoais como twitter de frases, de personagem, e afins. 

E o terceiro e último momento, que é o que estamos presenciando agora, a volta dos 

tweets pessoais, mas com uma apelação humorística. Com o tempo, os usuários que 

permaneceram na rede, foram se moldam a essa plataforma e entendo como utilizá-la. Hoje 

em dia muitas pessoas são famosas na web por terem twitter humorísticos sem utilizarem 

nenhum personagem, apenas publicando fatos do dia-a-dia como é o caso do twitter do 

estudante de Publicidade Victor Oliveira11. Nesse momento atual os usuários sentem uma 

maior liberdade e já entendem que tipo de conteúdo publicado é ou não aceito pelos 

seguidores e o humor se torna mais presente. Se antes um fato triste que acontecia na vida 

do twiteiro era contato de forma dramática, hoje o usuário tenta fazer humor com esse tipo 

de informação. 

No entanto nenhum dos momentos citados anula o outro, ou seja, não quer dizer que 

a tendência de tweets tenha mudado para todos os usuários. Porém o que podemos perceber 

é que com o passar do tempo os usuários do twitter passaram por um ‘’filtro’’, ou seja, as 

pessoas que não se adaptaram a rede, ou não entenderam o sentido do seu funcionamento 

acabaram por migrar para outras redes sociais. Os usuários que permaneceram, mesmo que 

não tenham ficados ativos durante todo esse tempo, passaram por uma evolução junto com 

o site, até porque o twitter é apenas uma ferramenta, as diretrizes que ele vai tomando com 

o passar do tempo são de acordo com as tendências emitidas por seus usuários.

O twitter foi criado há mais ou menos sete anos, o que no tempo da internet e 

sociedade da informação é considerado muito, mesmo assim continua sendo o segundo 

maior site de rede social. Isso deve-se  ao amadurecimento de seus usuários, pois o twitter, 

durante seus sete anos de criação, passou por poucas mudanças e quase todas relacionadas 

apenas ao design do site, suas funcionalidades continuam sendo as mesmas, com apenas 

                                               
10 RT ou Retweet é um botão pertencente a plataforma que compartilha para a Timeline do usuário o conteúdo 
escolhido, logo todos os seguidores do usuário que utilizar o RT terão acesso ao conteúdo que ele 
comapartilhou
11 Disponível em https://twitter.com/victoroliveira
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sutis mudanças. Diferentemente de outros sites que estão mudando constantemente para se 

adaptar aos seus usuários, no twitter são seus usuários que estão se adaptando, ao site.

Humor no Twitter

Grande parte dos twitteiros ativos, da atualidade, dedica suas publicações para o 

humor. Com a vantagem do tempo real, os usuários estão cada vez mais atentos nos 

acontecimentos do dia-a-dia e são ágeis na hora de compor suas piadas. No entanto esse 

imediatismo acaba por implicar em uma briga por audiência. Os twitteiros querem ter a 

piada mais original, engraçada, para assim receberem mais retweets, menções e seguidores 

e é justamente essa interatividade com usuários que faz com que eles se tornem cada vez

mais populares na rede. Segundo Mascolo,

No texto humorístico, essa “participação” do leitor é muito utilizada como 
recurso na elaboração das piadas. No microblog, particularmente, há 
também a imposição do limite de caracteres, que faz com que muito tenha
de ser dito e, mais importantemente, entendido, em pouco espaço para 
palavras: a implicatura torna-se, então, uma ferramenta importante na 
formação do humor no Twitter. (2010, p. 2799)

Na busca pelo destaque nesta rede social, os absurdos passam a estarem mais 

presentes. Piadas consideradas de humor negro e de caráter extremamente grotesco são as 

preferidas desses twiteiros humoristas, que não perdem a oportunidade de comentar sobre 

assuntos, muitas vezes até delicados. Um exemplo recente dessa falta de bom senso 

utilizada por muitos twiteiros foi à morte da apresentadora Hebe Camargo, em 29 de 

Setembro de 2012. O fato provocou grande comoção no twitter, se tornando um dos 

assuntos mais comentados do di. No entanto muitos usuários não mostraram nenhum 

respeito pelo fato acontecido e tentaram promover sua imagem através do cômico

provocado pelo grotesco da situação. Não há respeito com o luto, o que importa é o riso.

O twitter é um site que transmite uma grande sensação de liberdade aos seus 

usuários. É como se o que tivesse sendo publicado naquele ambiente, não estivesse 

causando impacto sobre nada. Dessa forma muitos usuários se valem dessa liberdade para 

ferir valores considerados éticos e morais da sociedade real. O fato é que a sociedade em 

ambientes digitais é relativamente nova, como eu discorri em meu trabalho anterior, as 

regras desse ambiente ainda estão se desenvolvendo, por isso o individuo se sente mais a 

vontade no twitter, por exemplo, para fazer uma piada que na vida real poderia geral uma 

implicação legal. 
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A internet se configura hoje como um espaço de livre publicação e as 
redes sociais digitais são uma das grandes responsáveis por isso. Nelas, o 
individuo se sente a vontade, é como se aquele espaço pessoal fosse uma 
válvula de escape para que o usuário expurgue tudo aquilo que é de seu 
interesse, seja uma opinião, uma foto, matéria jornalística. Apesar das 
redes sociais digitais terem adquirido uma característica de extensão do 
mundo offline, muitos usuários não entendem esse ambiente como um 
espaço social. Desse modo, valores éticos e morais que são essenciais para 
o convívio social são, muitas vezes, esquecidos e ignorados. (FERREIRA, 
2013, p.08)

Desse modo, a busca pelo destaque aliada a liberdade proposta pela ferramenta faz 

com que o grotesco se ambiente cada vez mais no twitter. O que se observa é que essa 

postura não parte apenas das pessoas que fazem tal publicações, mas também das pessoas 

que compartilham, que podem ou não dividir da mesma opinião, ou apenas compartilhar 

com o conteúdo para assim se sobressair na timeline de seus seguidores. Ou seja, a 

alienação do grotesco está presente nas pessoas que criam, que ajudam a divulgar e que 

curtem essas mensagem difundidas pela rede. Neste contexto pode-se observar que

‘’o riso grotesco, que segundo Sodré e Paiva (2002) é um riso maléfico, 
vem se tornando cada vez mais comum, e as pessoas já não desenvolvem 
mais filtro para distinguir o certo do errado’’ (FERREIRA, 2013,p.12;13)

Analise do twitter Dilma Bolada

O perfil Dilma Bolada12 surgiu durante as eleições de 2010, no twitter e atualmente 

coleciona 134.865 13seguidores, segue 363 pessoas e tem 13.759 tweets. O twitter é uma 

sátira da atual Presidente da República Dilma Rousseff. E o responsável por alimentar esse 

perfil é o carioca, de 23 anos, Jeferson Monteiro, que com sucesso da personagem no 

twitter criou também uma página no facebook que é curtida por cerca de 444 mil 14pessoas.

No twitter, a personagem Dilma Bolada tem a função de imitar a presidente da 

república, porém utilizando o humor para isso. O twitter é diariamente alimentado e às

vezes ocorre a interação com o público através de respostas de pergunta, mas apesar de na 

descrição do perfil ter um endereço de email, o dono da página não se mostra tão acessível 

assim ao público. Quando mandado um email para ele para que respondesse algumas 

informações que pudessem ajudar na criação do presente artigo, nenhuma resposta foi 

obtida. 

                                               
12 Com usuário @diImabr no twitter. Disponivel em: https://twitter.com/diImabr
13 Dados visto pela última vez em: 12/07/2013
14 Visto em: 12/07/2013
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A página tem tanto destaque na rede que muitos usuários acreditam ser o verdadeiro 

twitter da presidente, mesmo a descrição do perfil deixando bem claro que o twitter é 

apenas uma sátira ‘’Sou linda, sou presidenta, sou Dilma. Sou uma sátira, se vc não sabe o 

que é sátira, pega o número na fila do Bolsa Escola’’. Isso ocorre pelo fato de os dois perfis 

utilizarem as fotos iguais e o nome de usuário ser praticamente o mesmo. Enquanto o perfil 

verdadeiro da presidente é @dilmabr o perfil da sátira é @diImabr, o ‘’i’’ maiúsculo 

substituindo o ‘’l’’ causa uma semelhança na rede.

Com quase três anos de existência, a conta no twitter da Dilma Bolada mantém uma 

grande visibilidade. Por se tratar de uma personagem, que durante esse tempo esteve 

sempre na mídia e passou por inúmeras situações diferenciadas, não faltou conteúdo 

durante esse tempo para a alimentação dessa conta. Embora o perfil da Dilma Bolada se 

utilize de situações que ocorrem com a presidente ou do dia-a-dia do nosso país, percebe-se 

uma tendência dessa personagem de utilizar humor negro em várias situações, na busca de 

causar o riso em seus seguidores. Desse modo, observa-se a grande presença de elementos 

grotescos presentes no twitter da personagem, um desses elementos seria o preconceito com 

classes sociais. A personagem não tem nenhum cuidado ao se referir, por exemplo, as 

pessoas menos favorecidas e usa muitas vezes a expressão ‘’pobres’’ para se referir a eles, 

com isso pode-se perceber um tom ofensivo no uso dessa expressão.

15

Na imagem acima, pode-se observar um comentário da personagem sobre a situação 

do empresário brasileiro Eike Batista, no qual o mesmo perdeu 92% da sua fortuna por 

conta de quedas no valor das ações da sua empresa OGX. A personagem não se mostra 

                                               
15 Tweet do dia 04 de Julho de 2013.  Disponível em: https://twitter.com/diImabr/status/352805759370805251
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sensibilizada com a situação que pode em muito atingir a economia do país, pelo contrario 

o importante é causar o riso no leitor, mesmo que para isso uma outra pessoas seja usada e 

até mesmo humilhada nas redes sociais, como é o caso do empresário Eike Batista nesse

twitter. Além disso, a personagem fala sobre ‘’macumba’’ que acaba por ser uma palavra 

pejorativa.

16

Nessa outra publicação, a personagem fala de uma situação vivida pelo cantor 

brasileiro Roberto Carlos. Nesse caso, a Dilma Bolada se mostra imensamente indelicada 

ao falar de um assunto que nem mesmo o próprio cantor não se sente a vontade em falar. 

Além disso, ela fala da situação de uma maneira cômica, como se a tragédia acontecida na 

vida do cantor fosse motivo de riso para as outras pessoas. É como diz Carvalho (2013, 

p.05) 

No ciberespaço, nas mídias digitais, o grotesco é uma ferramenta tanto de 
denúncia social quanto de violência gratuita, disparada a esmo, que se 
corporifica em linguagem através dos recursos da ironia e da 
caricaturização dentre outros.

                                               
16 Tweet publicado 03 de Julho de 2013. Disponível em:
https://twitter.com/diImabr/status/352621290777088000
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Assim como outros perfis de humor de grande visibilidade, o twitter da Dilma 

Bolada foca apenas na função de entreter, porém como já havia proposto em meu artigo 

anterior sobre o riso provocado pelo grotesco, o humor pode ser usado de inúmeras formas, 

principalmente de um modo inteligente. Humilhar pessoas, zombar de situações 

econômicas e religiosas é uma maneira grotesca e ofensiva de conseguir destaque na rede. 

Além disso, o que observamos é que esse tipo de publicação acaba por não trazer discussão 

nenhuma. Por se tratar de um twitter que é uma sátira de um chefe de governo, o seu criador 

poderia aproveitar da sua visibilidade pra tratar de assuntos mais sérios, o humor não 

deveria deixar de existir, mas os assuntos retratados poderiam ser de interesses gerais até 

mesmo através de criticas sociais.

Considerações

O grotesco é uma realidade da sociedade atual. Com o passar do tempo esse 

elemento evoluiu e se propagou pelos mais diversos ambientes. Hoje a presença do grotesco 

é muito forte nas redes sociais digitais, porque esse ambiente é relativamente novo e ainda 

não tem suas próprias regras configuradas de maneira clara. Assim o ambiente digital é 

propicio para a propagação do grotesco e é exatamente o que vem acontecendo.

Apesar da grande presença do grotesco nas redes sociais, o seu cunho humorístico é 

um dos que mais se sobressaem diante dos diversos. Na busca por popularidade ou 

audiência, muitos usuários fazem uso do humor para conseguir o que almejam. No entanto

esse humor utilizado por eles é justamente um humor grotesco, que utilizam elementos que 

muitas vezes desrespeitam e atingem valores éticos e morais, porém como esse tipo de regra 

não foi ainda estabelecida em ambientes digitais, o uso do humor é feito de muitas vezes 

ofensivas e extremamente grotescas.

O perfil da Dilma Bolada no twitter é um exemplo do que vem acontecendo com a 

maioria dos sites desse segmento na rede. O riso provocado pelo grotesco é o elemento 

principal usado pelo perfil. Mesmo o perfil sendo uma parodia da maior autoridade política 

do país, o único objetivo é causar humor. Entende-se que esse é o objetivo do perfil, porém 

com a visibilidade alcançada esta conta poderia utilizar piadas reflexivas ou de cunho 

critico, visto que a personagem utilizada permite esse tipo de abordagem, todavia não existe 

essa preocupação pela parte do dono do perfil em difundir esse conteúdo. Além disso o uso 

do humor poderia ser feita de forma menos ofensiva e grotesca.
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