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Resumo 

 

O presente artigo pretende refletir se os memes, compartilhados nas redes sociais, tornaram-

se uma nova forma de intertextualidade. Como a internet se apropria de fatos ocorridos em 

outras mídias e transforma a informação relativamente antiga em um conteúdo inédito, esta 

pesquisa propõe uma análise empírica do conteúdo de alguns exemplos de memes, que 

foram amplamente multiplicados na rede mundial de computadores. Também serão 

observados a interatividade, presente nas redes sociais, e o avanço da tecnologia, fatores 

que facilitaram a reprodução e criação de novos memes por parte dos usuários comuns.  
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Introdução 

 

Com o avanço da tecnologia e o amplo acesso aos conteúdos disponibilizados na 

internet, o tempo e o espaço foram encurtados. A informação ganhou mais força, maior 

alcance e, como resultado, a produção de conteúdos nas redes sociais aumentou 

impulsionada pela interatividade. 

Atualmente, grande parte da população está conectada ao mundo virtual de alguma 

forma, seja no celular, computador ou tablet. Segundo o IBOPE Media4, O total de pessoas 

com acesso à internet no Brasil já no primeiro trimestre de 2013 chegou a 102,3 milhões.  A 

tecnologia de rede nos permite participar de forma efetiva, imediata e inovadora no que é 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática 5 Comunicação Multimídia, GP Ciberculturas, da Intercom Júnior – X 

Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. 
2 Estudante de Graduação 5º semestre do Curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF, email: 

gabrielle@rosendo.com.br 
3 Orientadora do trabalho. Doutoranda em Comunicação no Programa de Pós-Graduação em Comunicação na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio. Professora e coordenadora dos cursos de Jornalismo e de Publicidade 

e Propaganda da FESJF. E-mail: ninemaia@hotmail.com 
4http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/numero-de-pessoas-com-acesso-a-internet-passa-de-100-

milhoes.aspx. Acesso em 20/07/2014. 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/numero-de-pessoas-com-acesso-a-internet-passa-de-100-milhoes.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/numero-de-pessoas-com-acesso-a-internet-passa-de-100-milhoes.aspx
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transmitido pela grande mídia. Assim, deixamos de ser somente receptores e passamos a 

ser, também, produtores de mensagem.  

 

O modelo emissor-receptor, linear, mecanicista, hierárquico e desigual reservava a 

uma parte do sistema apenas a “passividade”, permitindo-lhe tão somente o 

feedback. [...] Ao supor que a relação homem-máquina seja plenamente interativa 

volta-se a supor que o feedback reativo é condição suficiente para o estabelecimento 

de uma comunicação plena ( PRIMO, 2000, p. 81) 
 

O avanço tecnológico transformou - e ainda transforma - o modo como recebemos 

um conteúdo pela grande mídia, permitindo-nos questionar, criticar, ironizar e contestar o 

que nos é oferecido. Nesse contexto, surgem os memes da internet, que podem 

“ridicularizar” ou “destacar” momentos exibidos em outros meios de comunicação. Isso 

ocorre quando essa situação é transformada para desenvolver assuntos novos.  

As pesquisadoras Denise Cogo e Liliane Dutra Brignol (2010) abordam o papel 

que as redes sociais ocupam nas relações interpessoais atualmente.  

 

A principal consequência centra-se na passagem de uma lógica hegemônica de 

transmissão das informações de forma massiva e generalizada, de um pequeno 

grupo produtor a um coletivo indiscriminado, para a possibilidade de produção de 

informação e estabelecimento de comunicação de uma forma mais descentralizada e 

distribuída para públicos segmentados (COGO e BRIGNOL, 2010, p.6) 
 

A internet se apropria de acontecimentos ocorridos em outras mídias para 

transmitir conteúdos diversos para os internautas. Os memes criados são replicados 

milhares de vezes e, também, podem sofrer alterações por parte do receptor (que se torna 

emissor).  

Os memes, compartilhados nas redes sociais, podem ser criados a partir da 

intertextualidade (união de textos para a composição de algo novo), pois unem 

acontecimentos transmitidos (informações relativamente antigas) e amplamente 

reconhecidos pelos receptores a contextos históricos, piadas, críticas ao governo e paródias 

transformando-os em conteúdos novos. Sendo assim, tudo que é transmitido pela mídia 

pode ser transformado em um meme e se tornar viral. 

Na tentativa de explicar a importância da junção de conteúdos (transmitidos pela 

mídia e pelas histórias de vida de cada indivíduo) através da intertextualidade na criação 

dos memes amplamente compartilhados nas redes sociais. O trabalho propõe uma revisão 

bibliográfica de autores sobre o tema apresentado e uma análise empírica de memes 

disponíveis na internet.   
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A interatividade nas redes sociais  

 

O conceito de interatividade está relacionado à interação mediada por computador. 

A interação não pode ser limitada a funções que exercemos em uma máquina, pois isso nos 

aprisionaria ao conceito de que qualquer relação com a máquina é interação. Neste caso, 

Alex Primo (2000) explica que a interação pela qual vivemos hoje em dia é do tipo reativa 

pois, não é possível decidirmos com plena liberdade o conteúdo que iremos assistir, o 

usuário está “restrito a uma pequena gama de possibilidades reativas planejadas a priori” 

(p.86, 2000). 

 

Um sistema interativo deveria dar total autonomia ao espectador (parece que esse 

não seria o melhor termo para ser usado no caso da televisão interativa), enquanto 

os sistemas reativos trabalhariam com uma gama pré-determinada de escolhas. 

(PRIMO, 2000, p. 85) 
 

A interatividade é uma possibilidade crescente com a evolução dos dispositivos 

tecnológicos de transformação da comunicação, devendo-se considerar, portanto, emissor e 

receptor da mensagem. De acordo com Alex Primo (2005), as redes informáticas 

transformaram e ampliaram as maneiras de comunicação a distância. O autor compara o 

conceito de Shannon e Weaver, que enxerga o emissor como agente criativo 

(superioridade), com as pesquisas dos investigadores da cibercultura, que buscam “facilitar” 

a navegação dos usuários. Neste sentido, o autor explica que estas pesquisas limitam a 

navegação, aproximando o conceito matemático de Shannon e Weaver às pesquisas de 

investigação da cibercultura.  

 

Com esse processo em mente, o modelo webdesigner-site-Internet-usuário ainda 

reflete o modelo da teoria da informação (emissor-mensagem-canal-receptor). 

Enquanto no modelo informacional o emissor transmite, no novo modelo diz-se que 

o “webdesigner disponibiliza”. (PRIMO 2005, p. 04) 
 

De acordo com Giovanna Figueiredo (2009), a comunicação está evoluindo 

constantemente. A partir da década de 80, surge a comunicação em ambiente virtual, que 

está inserida em uma fase marcada pela comunicação de forma virtual. Neste aspecto, é 

importante ressaltar que o adjetivo “virtual” não significa irreal e, sim, uma maneira de 

interação através de “interfaces abertas a conexões novas” (FIGUEIREDO, 2009, p. 14).  

 

Neste novo momento, as pessoas podem ter ao alcance da "ponta dos dedos" acesso 

a um mundo de informações vindas de lugares onde jamais poderiam imaginar ter 

contato. Aqui se estabelece uma rede de conversação onde se trocam reclamações e 
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compromissos, ofertas e promessas, aceitações e recusas, consultas e resoluções. 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 14)  

 

Atualmente, a tecnologia de rede nos permite participar de forma efetiva, imediata 

e inovadora nos conteúdos que são emitidos pela grande mídia. Dessa maneira, os 

indivíduos tornam-se, ao mesmo tempo, receptores e emissores, produtores e consumidores 

de mensagens. A comunicação deixa, definitivamente, de ser linear e de mão única. Neste 

aspecto, as redes sociais possuem uma função importante, pois estão intimamente ligadas 

ao compartilhamento de informações, conhecimentos, interesses e esforços em busca de 

objetivos comuns. 

Segundo Recuero (2004), é importante entender a construção e manutenção das 

redes sociais como algo que é mutável no tempo e no espaço. E, quanto mais grupos 

conectados à rede, maior o número de conteúdo gerado. É importante ressaltar as 

motivações de cada indivíduo dentro das redes sociais. “As pessoas levam em conta 

diversos fatores ao escolher conectar-se ou não a alguém. Os laços sociais, portanto, são 

estabelecidos sob prismas muito específicos de interesses comuns de cada nó” (RECUERO, 

2004, p. 13).  

 

O que são Memes? 

 

No ano de 1976, o pesquisador Richard Dawkins escreveu o livro "O Gene 

Egoísta" (The Selfish Gene). A ciência dos memes, ou a memética, surge quando o autor 

sugere que essa teoria (dos genes e dos memes) não se limita ao campo dos genes e sugere 

um novo tipo de replicador: o da "cultura humana".  

Dawkins define o conceito de “meme” como "uma unidade de evolução cultural", 

que se propaga de indivíduo para indivíduo. Esse termo é proposto pelo autor, levando em 

conta o fato de a expressão "meme" ser uma abreviação do grego para "mimeme" que 

significa imitação e, também, por se aproximar da sonoridade de “gene”.  

O meme é visto como um replicador. O pesquisador Gustavo Toledo (2013) 

explica que os replicadores (os memes) possuem como característica fundamental: a 

hereditariedade. Mas as “cópias” podem não ser idênticas e, quando uma cópia não é 

perfeitamente igual à outra, ocorrem as mutações (erro na replicação). [...] “esta mutação 

será passada aos seus descendentes que eventualmente poderão ter novas mutações que 
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também ampliem seus poderes de replicação. Tal processo de acúmulo de mutação é o que 

pode ser chamado de evolução.” (TOLEDO, 2013, p. 187) 

Para Ricardo Waizbort (2003) “memes são ideias, informações, que se reproduzem 

de mente para mente, de ser humano para ser humano”. Dawkins destaca que os memes 

disputam a nossa atenção e o limitado espaço de armazenamento de informações em nossos 

cérebros.  

Dessa forma, levando em conta esse sentido agregado à palavra, muitas coisas e 

situações podem se tornar memes, até mesmo uma religião, um ditado popular, um termo 

ou expressão, enfim, qualquer coisa que seja repetida várias vezes e repassada de uma 

pessoa a outra. Como as características são transmitidas através da genética, porém, no 

campo cultural, 

 

os exemplos de memes são inúmeros, os mais comumente citados são: a moda nos 

vestido e na alimentação, cerimônias e costumes, arte e arquitetura, engenharia e 

tecnologia, melodias, músicas, ideias, slogans, maneiras de construir arcos, a roda, o 

alfabeto, a linguagem, queimar a bandeira americana, a religião, o xadrez, o 

nazismo, a pornografia, os direitos humanos, o desconstrucionismo etc. Toda a 

cultura, todos os comportamentos sociais, todas as ideias e teorias, todo 

comportamento não geneticamente determinado, tudo que uma pessoa pode imitar 

ou aprender com uma outra pessoa é um meme (TOLEDO, 2013, p.3) 

 

Atualmente, quando ouvimos o termo “meme”, automaticamente pensamos nos 

links virais que ocorrem através da internet, principalmente no Facebook, uma das redes 

sociais mais utilizadas no mundo5 .Os memes podem ser personagens desenhados, figuras 

que representam uma ação, imagens de fatos marcantes, vídeos, expressões e até mesmo a 

nova moda do mundo virtual que são as hashtags, representadas pelo símbolo #. Tudo que 

pode ser transmitido como cultura é considerado um meme.  

 

Os memes como um novo intertexto 

 

Os memes, compreendidos neste momento como parte da interação nas redes 

sociais, são disseminados na internet de forma extremamente veloz. Algumas características 

marcantes do conteúdo apresentado (podemos também chamá-lo de texto, uma vez que, a 

partir de objetos, conteúdos e funções de sentido, desenvolvem significados) são as frases 

de efeito, elementos narrativos ou imagens impactantes já conhecidas pelos usuários.  

                                                 
5 Com mais de 1 bilhão de pessoas cadastradas. 
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A produção de novos vídeos ou imagens a partir de um texto muito compartilhado 

(viral) geralmente se dá por meio da paródia. A transformação desse conteúdo em meme é o 

segundo estágio viral. Depois de ser amplamente compartilhado, passa a ser incorporado 

em novas narrativas, que são contribuição direta do público, resultando em um processo 

dialógico de redação hipertextual colaborativa.  

 

A paródia é, pois, repetição, mas repetição que inclui diferença; é imitação com 

distância crítica, cuja ironia pode beneficiar e prejudicar ao mesmo tempo. Versões 

irônicas de “transcontextualização” e inversão são os seus principais operadores 

formais, e o âmbito de ethos pragmático vai do ridículo desdenhoso à homenagem 

reverencial. (HUTCHEON, 1989, p. 54 apud SILVA apud MEILI ) 
 

Os memes são compreendidos com base na categoria analítica do intertexto porque 

constroem, a partir de inúmeros outros textos, uma paródia daquilo que já foi visto e (re)cria 

diversas outras formas de referência e de interpretação. Eles são fundamentais no processo 

de construção compartilhada de significados nas redes sociais.  

Ao analisar um meme, podemos perceber que ele é uma voz que decorre de uma 

infinidade de vozes no espaço da internet. Quando um conteúdo se torna meme, sua voz não 

é mais subjetiva, mas histórica e compartilhada e as suas apropriações são resultados de um 

processo de identificação do público. A sua propagação tem relação com as interpretações 

que recebe e o modo como participa na formação de novos enunciados.  

A intertextualidade presente nos memes permite que um campo de significados 

transite por diversos textos, que, por sua vez, acrescentam novo valor informacional a cada 

nó. O valor agregado ao meme facilita a disseminação de novos conteúdos.  

Sendo assim, o meme funcionaria como um contextualizador que se utiliza de 

informações antigas para consolidar novas. O seu valor é agregado à informação nova 

chamando a atenção para ela e transformando-a em algo engraçado e compartilhado. A 

força do meme está na sua capacidade de chamar atenção de um grande número de 

internautas. Ao se deparar com um meme que lhe chama a atenção, seja pela disposição das 

imagens ou pelo apelo cômico, o internauta se identifica e o compartilha em sua linha do 

tempo. Ao fazer esse compartilhamento, ao mesmo tempo em que divulga, o internauta faz 

parte da criação e consolidação de um novo texto que se deu a partir de algo que ele já viu. 

É por isso que o meme se aplicaria como um intertexto.  

 

Análise de Memes 
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Com o objetivo de investigar se, de fato, os memes são mesmo uma nova forma de 

intertexto, foram escolhidos, aleatoriamente, alguns memes amplamente compartilhados na 

rede, disponibilizados nas páginas do Facebook, sobre os assuntos: política e 

entretenimento. É importante ressaltar que os memes são criados a partir de qualquer 

assunto ou pela falta dele. Nesse sentido, é importante investigar a possibilidade de que 

esses novos conteúdos emergem como elementos de crítica, bem ou mal humorada, em 

torno dos temas que estão na agenda pública. 

O primeiro meme a ser analisado foi inserido na rede pela página “Dilma Bolada” 

que, curiosamente, possui mais “curtidas” que a página da própria Presidente da República, 

Dilma Rousseff. A página possui mais 1.423.000 curtidas enquanto a página oficial da 

presidente fica atrás com 789 mil. É importante lembrar que os perfis das redes sociais de 

Dilma Roussef estavam inativos, até este ano e, provavelmente, foram reativados por causa 

das eleições de 2014. Os números mostram que a página de humor é aceita por uma boa 

parte da população brasileira. A página “Dilma Bolada” descreve a personagem que “imita” 

(assim como o conceito de memes, o da imitação) a representante do país, autodenominada 

nesse espaço como “a Rainha da Nação, a Diva do Povo, a Soberana das Américas... Sou 

linda, sou diva, sou Presidenta. SOU DILMA!”6.  

O meme analisado (último postado na página) é uma montagem com várias 

fotografias de um pronunciamento oficial de Dilma Rousseff. O texto possui características 

utilizadas pelos internautas, como abreviações e gírias, o que aproxima a figura do 

personagem fictício ao usuário da rede. O assunto abordado faz referência ao final da Copa 

do Mundo de Futebol, sediada no Brasil, amplamente divulgada na mídia como “a Copa das 

Copas” – repercutido muitas vezes, inclusive, no espaço jornalístico. No meme, a 

presidente fala sobre a saudade deixada no povo com relação ao término da competição e 

aproveita esse sucesso para “cutucar” o seu principal adversário nas urnas, o candidato 

Aécio Neves (PSDB); tendo em vista a histórica polarização partidária (PT-PSDB) que tem 

caracterização as últimas disputas pelo mais alto cargo do Executivo. A personagem 

continua utilizando ironia em seu pronunciamento, falando o quanto ela acreditava no 

sucesso da Copa e apresenta os nomes de seus programas governamentais (para 

contextualizar o sucesso de sua administração), já que o fato de sediar o megaevento foi 

alvo de duras críticas na imprensa e pela própria população, como ficou evidente nas 

manifestações ocorridas em todo o país em meados de 2013. “Dilma bolada” ironiza 

                                                 
6 https://www.facebook.com/DilmaBolada?fref=ts. Acesso em 19 de julho de 2014. 

https://www.facebook.com/DilmaBolada?fref=ts


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 8 

anunciando que outros eventos mundiais também serão sediados no Brasil, a personagem 

cita, de forma indireta, os protestos ocorridos na internet e nas ruas (#nãovaitercopa), 

quando utiliza o termo “e se reclamarem, faço mais duas copas”. Ao final da imagem, 

“Dilma” manda 13 beijos (número da legenda do seu partido, PT) e um “até logo”, se 

referindo às Olimpíadas de 2016, que serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro. É 

possível observar que, em apenas um dos memes, o criador utiliza conteúdos publicados na 

mídia, de sua vivência e, também, de sua memória.  

Os conteúdos apresentados no meme da página “Dilma bolada” são um conjunto 

de acontecimentos divulgados, no decorrer do tempo, em diversos meios de comunicação 

que formaram um conteúdo inédito: o pronunciamento da personagem. Isso ocorre devido à 

intertextualidade. Esse meme reverbera discursos oriundos de outras mídias; utiliza 

informações inverídicas (o que sugere um não compromisso com a realidade), a exemplo de 

que o Brasil sediara festivais que apenas ocorrem em seus países de origem; versa sobre os 

assuntos do momento, com uma linguagem informal, prosaica e que contribui para formar 

uma imagem de uma figura popular. Há aqui uma contradição, muito provavelmente 

proposital, para efeitos de humor, logo que, no plano imagético, a ideia é de que se trata de 

um conteúdo oficial, sério; mas o aspecto textual deixa clara a finalidade de ser um 

conteúdo livre de formalismos, que está direcionado para o público do universo cibernético. 
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Figura 1: Meme extraído da página do Facebook "Dilma Bolada". Acesso em 19 de julho de 2014 

O segundo meme foi extraído da página do Facebook “O que queremos?”7 que 

possui mais de 534 mil curtidas. “O que queremos?” é uma página de entretenimento que 

utiliza a visão de mundo dos criadores para ironizar sobre assuntos de temas diferenciados. 

Publica memes com imagens padronizadas, mas com conteúdos diferenciados. É possível 

notar que o produto, no caso a imagem, é o mesmo. A proposta apresentada por esses 

memes é transformar qualquer assunto em críticas e ironia.  

O meme analisado, último publicado na página, aborda o assunto “bebiba e 

ressaca” em formato de crítica às pessoas que dizem que irão parar com a bebida 

(alcoolismo) e não conseguem ou se esforçam para conquistar tal objetivo. Este meme tem 

formato igual aos demais na página, possui duas tirinhas com meninas protestando. As 

tirinhas são utilizadas no mesmo formato na maioria dos memes da página “o que 

queremos?”, que tem como objetivo ironizar a falta de iniciativa e criticar a pró-atividade 

da sociedade.  

                                                 
7 https://www.facebook.com/oquequeremos?fref=ts Acesso em 19 de julho de 2014. 

https://www.facebook.com/oquequeremos?fref=ts
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Figura 2: Meme extraído da página do facebook "o que queremos". Acesso em 19/07/2014 

 

A seguir, alguns memes da página “o que queremos” para demonstrar a 

padronização utilizada neste exemplo. É importante ressaltar que esta imagem pode ser 

facilmente alterada pelos usuários do Facebook, que poderão gerar conteúdos inéditos a 

serem amplamente compartilhados, causando a mutação do conteúdo “original”. Assim 

ocorre a reprodução dos memes, um conteúdo viral que utiliza influências externas (ou 

internas) na geração de novidades para abastecer as redes sociais.  
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Figura 3: Meme extraído do Google "o que queremos?" Acesso em 19/07/2014 

 

Figura 4: Meme extraído da página do Facebook "o que queremos?". Acesso em 19/07/2014 

É interessante observar como os memes, de maneira geral, dão visibilidade a 

valores culturais predominantes do momento e, muitas vezes, buscam problematizar temas 

sociais, a exemplo da Figura 3, que aborda a questão da educação. A página “O que 

queremos?” busca produzir o humor e a imitação justamente em aspectos sociais paradoxais 

e, dessa forma, estabelece relações simbólicas no que diz respeito a identidades, aos 

costumes e aos hábitos de determinada comunidade. Em linhas gerais, é razoável afirmar 

que os memes podem ser considerados, assim como todos os conteúdos virais da internet, 

como ferramentas de mensuração de temas que estão em pauta na sociedade; o que, em 

alguma medida, inverte a lógica vigente até alguns atrás, na qual a mídia tradicional e 
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hegemônica determinava os assuntos que seriam discutidos pela opinião pública. A internet 

emerge, portanto, como um espaço no qual é possível observar as demandas de uma 

sociedade cada vez mais conectada. 

 

Considerações finais 

 

Atualmente, as redes sociais possuem alta popularidade o que facilita o 

compartilhamento dos memes criados por páginas ou usuários das redes. Essas produções 

dependem de um repertório cultural; oferecido pela mídia, pela memória, pelas relações 

com o grupo e pelas experiências de vida, assim acontecem as nossas relações (homem-

máquina) com as redes sociais, postamos, compartilhamos e curtimos o que julgamos 

interessante.  

Os memes, inseridos nas redes sociais, podem migrar para outras dimensões e até 

para nossas relações interpessoais. Atualmente, a tecnologia nos possibilita passar de um 

meio a outro. A interatividade manifestada na rede pode estar relacionada às mais variadas 

questões do nosso cotidiano, o que muda a forma como assistimos à televisão, lemos um 

jornal ou fazemos compras. Há que se pensar que os comentários sobre a novela, o jogo de 

futebol, o telejornal e até sobre o atendimento de uma determinada marca não encontrados 

na televisão (como esperado na TV interativa) e, sim, nas redes sociais em forma de 

feedback reativo.  

A interatividade nas redes sociais, ainda que limitada, muda o olhar de mídia 

massiva e receptor, transformando a comunicação em uma plataforma um pouco mais 

democrática, que ainda precisa ser repensada. Repensada pelos produtores, os 

especializados em conteúdos midiáticos, pois, os consumidores, seja qual for o produto, 

estão mais exigentes e, com as redes sociais, podendo criar e transmitir conteúdos.  

Os memes possuem íntima relação com a interatividade e a reação, seja de 

aceitação ou rejeição, sobre um determinado assunto. É através da alta (ou baixa) 

popularidade de um meme que sabemos como um grupo interpreta um conteúdo. O 

intertexto está presente no conteúdo dos memes a todo o momento, até no fato de criar um 

meme. A criação ou reprodução dos memes demonstram que os textos se unem e são 

transformados em conteúdos inéditos (textos novos) como previsto por Richard Dawkins, 

em seu livro “O gene egoísta”. Dawkins definiu o termo “meme” que significa a “imitação” 

dos conteúdos absorvidos pelas pessoas, o que é claro nos memes hoje em dia; pois, na 
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junção de textos, eles replicam o conteúdo apresentado. Porém, eles utilizam paródias para 

criticar (ou elogiar), se manifestar ou apenas “passar o conteúdo adiante”.  
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