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RESUMO
FREIRE, Fernanda. Eleições da Zueira: Memes, humor e política nas eleições
presidenciais de 2014. 155 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) – Faculdade de
Comunicação Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil,
2016.
A expansão da web e das novas tecnologias de comunicação (TICs) tem favorecido a
preservação e a difusão de informação de forma cada vez mais veloz, pois oferecem aos
usuários ferramentas para participarem ativamente na criação de mídia, além de permitir
a produção de grandes quantidades de conteúdo, amadores ou profissionais, dentre eles
os memes de Internet. Estes podem ser definidos justamente como um acervo de
conteúdos que, ao se espalharem, ganham versões diversas, tendo o seu significado
alterado e/ou reapropriado via web, dependendo ainda de um repertório cultural extraído
das relações sociais, memórias, referências históricas, geográficas, econômicas e
aspectos conjunturais específicos. Nesse cenário, mais do que apenas expressão da
cultura web, os memes vêm se tornando um fenômeno expressivo da cultura popular,
tendo implicações inclusive na política. Esta dissertação se debruça sobre o período
eleitoral e se propõe a analisar a utilização desses conteúdos como ferramentas de
campanha. O trabalho se concentra em memes políticos de humor como estratégia
eleitoral durante a campanha do então candidato Eduardo Jorge para a presidência da
República, em 2014.
Palavras-chave: memes; redes sociais; campanhas eleitorais; humor; cultura
popular.
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ABSTRACT
The expansion of web and new communication technologies (NTIC or ICT) has favored
the preservation and spread of information in an ever faster manner, as they provide
users with tools to actively participate in media creation, in addition to allowing
production of large amounts of amateur or professional content, including Internet
memes. These can be precisely defined as a content collection that, when disseminated,
acquire several versions, thus being changed in its meaning and / or reappropriated via
web, still depending on a cultural repertoire extracted from social relationships,
memories, historical, geographical and economic references, and specific conjunctural
aspects. In this scenario, more than just an expression of web culture, memes are
becoming an expressive phenomenon of popular culture, with implications even in
politics. This dissertation focuses on the electoral period and proposes to analyze the
use of such content as campaign tools. The work lays emphasis on political humor
memes as an electoral strategy during the campaign of then-candidate Eduardo Jorge for
the presidency of Brazil in 2014. The hypothesis is that memes, especially the humor,
constituted a source of interaction and practice of sociability during the presidential
elections.
Key words: memes, social networks, election campaigns, humour, popular culture
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INTRODUÇÃO
Ano após ano, as novas tecnologias de comunicação vêm ganhando cada vez
mais relevância no contexto do debate público e ideológico. Com mais acesso à rede, as
pessoas passam mais tempo conectadas, tendo acesso à informação das mais variadas
matizes e expondo suas vicissitudes, contradições e opiniões sobre os mais diversos
assuntos, sobretudo nos sites de redes sociais. Da política aos relacionamentos, a vida
humana é cada vez mais permeada pela web e suas formas de sociabilidade. Os
encontros com os amigos são comumente marcados por sites de redes sociais, os votos
de aniversários são enviados através de aplicativos de mensagens instantâneas, as
compras são feitas com cartão de crédito via Internet e ideias, mobilizações e
posicionamentos políticos são discutidos e promovidos através de fóruns, blogs e redes
sociais. Nesse sentido, as campanhas eleitorais também ganham dinâmicas e gramáticas
próprias.
Se, por um lado, tais práticas envolvem certas inovações, por outro, é possível
observar ainda uma série de adaptações e replicações dos formatos tradicionais de
campanha. Destacam-se, dentre as novidades, porém, o potencial da web para reduzir
assimetrias oriundas do poderio econômico de candidatos majoritários e a possibilidade
de maior interação entre eleitores e candidatos. A maneira como o cidadão comum
passou a incorporar a discussão sobre política também mudou. Com a Internet, é
comum observarmos cada vez mais discussões em sites de redes sociais e até um certo
acirramento dos debates. Entre outras funções, as redes sociais se mostram também
como importantes instrumentos de confrontação política, sendo capazes não só de
difundir informações (dos meios de comunicação de massas tradicionais ou não), mas
também de reinterpretá-las e abri-las a novas vozes, ou seja, inserindo novas fontes
sociais.
Apesar do acesso ainda limitado à rede e do relativo desinteresse da sociedade
civil no debate político, nunca antes na história do Brasil tanta gente esteve on-line, o
que implica dizer também que nunca antes a disputa política teve tanta importância nos
meios digitais. Assim, as redes sociais, sites e blogs acabam se tornando acirrado palco
para o debate político nos tempos atuais, muitas vezes até ensejando posturas
polarizadas e radicalizadas por parte dos usuários. Por outro lado, também é verdade
que piadas, vídeos e assuntos menos formais ganham sentido e são fortemente
.
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incorporados nesse contexto. Um bom exemplo disso é que as Eleições 2014 foram
apelidadas na Internet por "eleições da zueira"1.
Graças à popularização da Internet e, sobretudo, dos smartphones, um
contingente inédito de pessoas pôde interagir de forma instantânea com a discussão
política, criando, compartilhando e contestando mensagens, vídeos, memes e outros
conteúdos. Veículos on-line e offline, como a Folha de São Paulo, o portal R7 e O
Estado de S. Paulo, para citar alguns exemplos, repercutiram bastante as ―piadas‖
eleitorais e o humor dos internautas.
O presente trabalho advém justamente da análise dos memes tendo como foco os
memes de humor e seu poder de persuasão, assim como examina sua importância para o
candidato Eduardo Jorge. Vale frisar que a possiblidade de interação candidato-eleitor
na web é cada vez mais valorizada pelo público e o humor aparece como gênero de
destaque para prender a atenção do cidadão comum. Note-se que no caso de Eduardo
Jorge, o humor não é o único elemento na tentativa de se aproximar do eleitorado, mas
uma das estratégias de sua campanha política.
Segundo Jamil Marques (2013), o candidato que não utiliza a Internet pode
deixar a impressão de que está fugindo, não é transparente ou não tem o que mostrar.
Vale ressaltar ainda que não está sendo destacado aqui nenhum tipo de comportamento
específico, e sim, fundamentalmente, o fato de fazer-se presente nas redes, mesmo que a
interação com os eleitores seja limitada. Em outras palavras, muitos candidatos têm
utilizado os sites de redes sociais como forma de aproximação com os eleitores e o
humor se destaca como uma das abordagens para facilitar a comunicação.
Da mesma forma, dentre os eleitores que habitam o território livre das redes
sociais, tudo parece ser motivo de ―zueira‖, muitas vezes até colocando sob vestes bemhumoradas assuntos complexos. Pode-se perceber então que o humor, no contexto
eleitoral, não foi empregado apenas por candidatos ao pleito presidencial, mas também
entre os diversos tipos de usuários, tenham estes mais ou menos identificação com
1

Vários sites tais como UOL, Buzzfeed, Gaúcha, entre outros divulgaram notícias sobre as piadas na
web, tais como:
http://gaucha.clicrbs.com.br/rs/noticia-aberta/eleicao-da-zueira-confira-os-memes-que-agitaram-as-redessociais-120916.html
https://www.buzzfeed.com/rafaelcapanema/eleicoes-da-zueira?utm_term=.ppPo61L4O#.amQdEwxMO
http://eleicoes.uol.com.br/2014/album/2014/09/01/memes-nas-eleicoes-2014.htm
Acesso em dezembro de 2014.
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determinadas plataformas políticas. Essa relação de troca é de fundamental relevância
para entendermos o contexto em que os memes se inserem.
Ocorre que, sob o ponto de vista acadêmico, ainda são parcas as tentativas de
compreender o que o fenômeno dos memes no ambiente da Internet representa para a
Comunicação Política. A partir do pressuposto de que o humor faz parte da cultura,
sugerimos que os memes políticos podem ser usados como ferramentas de participação
popular, aptos a tornar a política um campo mais acessível e menos complexo ao
eleitorado. Shifman, Ward & Coleman (2007) no artigo ―Only Joking? On-line Humour
in the 2005 UK General Election‖ apontam que um dos fatores atribuídos à crise da
democracia representativa e à falta de interesse em assuntos públicos em todo o mundo
seria a desconexão ou o afastamento da política em relação à cultura cotidiana (Shifman
L; Ward S; Coleman S, 2007; p.3).
Nesse viés, por operarem dentro da lógica da Internet (ambiente em que há uma
grande quantidade de informações), os memes recorrem muitas vezes à linguagem
humorística, justamente pelo seu caráter atraente. O apelo visual é outra característica
de alguns memes, já que apresenta a vantagem de ser consumível em um período de
tempo mais curto, o que é especialmente importante quando há tantos outros conteúdos
disponíveis em apenas um clique. Aqui vale explicitar que nem todos os memes são de
imagem. Consideramos que os memes podem se apresentar como uma imagem ou uma
analogia, uma frase de efeito, um comportamento difundido, um desafio, um jingle,
entre outros (Shifman, 2014; Knobel & Lankshear, 2007). Entretanto, a presente
dissertação irá se restringir aos memes de imagem.
É de se ressaltar, ainda, que tais conteúdos revelam uma nova experiência por
parte dos indivíduos, capaz de evidenciar uma variedade de relações distintas entre
política e cultura popular na era da mídia digital. Os memes demonstram uma nova
forma de consumir mídia, além de um comportamento mais participativo, que não é
linear, nem previsível.
O trabalho parte de uma amostra de dados recolhidos durante a campanha
eleitoral para a presidência da República Federativa do Brasil, em 2014. Trata-se de um
acervo de imagens que circulou nas redes, após os debates eleitorais daquele ano,
coletadas manualmente através do aplicativo Twicsy. A busca foi realizada através de
hashtags dos debates. Também será possível encontrar algumas imagens retiradas da
fanpage e do Twitter do candidato Eduardo Jorge para fins de análise de suas
.
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estratégias. A metodologia utilizada será a análise de conteúdo, abordada melhor no
capítulo 4.
Partimos da premissa de que os memes, sobretudo os de humor, constituíram-se
como fonte de interação e prática de sociabilidade durante as eleições presidenciais de
2014, servindo como pontes para o estabelecimento de construções simbólicas e
produção de sentido acerca de candidatos e do mundo político em geral, a partir da
visão do cidadão comum conectado.
Assim, os objetivos específicos são analisar os conteúdos dos memes circulados
durante o primeiro turno das eleições de 2014, de acordo com categorias pré-definidas
em trabalho anterior (VER CHAGAS, FREIRE et. al 2014), bem como compreender
quais foram os candidatos mais representados pelas piadas e se tais conteúdos fornecem
algum tipo de caráter ideológico. Igualmente pretende-se investigar, de maneira mais
aprofundada, como Eduardo Jorge, candidato que ficou famoso na Internet, passou a
incorporar os memes à sua campanha.
Como objetivo geral, pretendemos: mostrar a importância da Internet e dos
memes para uma nova forma de o cidadão comum discutir política, debatendo como as
redes sociais favorecem práticas de sociabilidade a partir de uma cultura do
compartilhamento; discutir o que são memes, qual a sua importância; além de avaliar
até que ponto os memes e o humor podem ser usados como estratégia eleitoral.
O primeiro capítulo busca expor a relação entre o processo de midiatização
política bem como suas interseções com os antigos meios, o papel das novas tecnologias
de comunicação que utilizam a Internet como base para a Comunicação Política, além
do modo de se fazer campanhas on-line no Brasil e no exterior (CHADWICK, 2006;
STROMER-GALLEY, 2003; AGGIO, 2011).
O segundo capítulo detém sua análise no papel do humor e na sua influência ao
longo dos anos no campo da política. O intuito é explorar as diversas formas de humor,
bem como problematizar a importância que o gênero pode assumir na manutenção de
certos discursos, seja para contestar ou criticar valores sociais, seja para reforçar
estereótipos e preconceitos. Tudo vai depender do seu uso. Ademais, esse capítulo
também busca demonstrar o vínculo entre a prática da criação de humor com a política
nos dias atuais, através do uso da retórica. As relações entre a política e a cultura
popular também são igualmente evidenciadas aqui.

.
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Já o terceiro capítulo aborda especificamente os memes. Neste ponto, pretendese complexificar o que, de fato, entende-se como meme, como estes conteúdos foram
incorporados pelo ambiente digital, seus espaços de circulação e a maneira como
passam a fazer parte do cotidiano das pessoas, extrapolando muitas vezes as redes
virtuais. Procura-se trazer à tona ainda uma breve reflexão sobre a relação entre o
conceito de conversação cotidiana, participação popular e memes, relacionando-a com a
política ao redor do mundo. Para Jane Mansbridge (1999, p. 211), a conversação
cotidiana, ao proporcionar oportunidades para que as pessoas explicitem, negociem e
justifiquem suas necessidades e projetos, pode auxiliá-las a entender melhor o que
querem e o que precisam, individual e coletivamente.
O quarto capítulo traz a análise dos memes propriamente dita e procura
investigar o uso do humor na campanha do candidato Eduardo Jorge, através de análise
de conteúdos dos memes, bem como a exposição de entrevistas realizadas com o
comando de campanha e com o próprio candidato. Assim, espera-se avaliar o uso de
memes de discussão pública (Chagas, Freire et al., 2015) – isto é, conteúdos de humor –
geralmente imagens legendadas ou fotomontagens, criados e circulados pelos
internautas, a fim de identificar como o gênero foi apropriado e incorporado à
campanha, a partir de um movimento que se deflagra primeiramente por iniciativa dos
próprios usuários.
O capítulo evidencia ainda porque os memes podem ser considerados um novo
gênero midiático e como influenciam o comportamento na esfera digital, à medida que
reverberam e dão relevância a determinados temas. Entendemos, conforme ficará
demonstrado, que tal fenômeno está atrelado a uma manifestação de opinião pública,
que nasce nos sites de redes sociais, mas extrapola este ambiente e ganha espaço
também em outras mídias.
A hipótese consiste em averiguar se realmente é possível afirmar que esse tipo
de humor consegue ampliar os modos de discussão e participação dos usuários,
buscando ainda traçar certos padrões no ambiente digital. Assim, nas considerações
finais, procura-se responder a tais questionamentos iniciais, realizando as ponderações
necessárias acerca da atuação on-line dos usuários e da apropriação feita pelo candidato
Eduardo Jorge e sua assessoria.
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1.

INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO POLÍTICA

O surgimento e a consolidação da rede mundial de computadores como efetivo
meio de comunicação, nas últimas décadas, criou uma tendência de que a Internet
poderia transformar o panorama atual, de pouca participação política. Os entusiastas
chegaram a pensar que a web pudesse ser a ―salvação‖ da democracia no país, pois ao
mesmo tempo em que seria capaz de aproximar os cidadãos e candidatos a cargos
políticos em épocas de campanha, ajudaria também no controle e na transparência
durante os mandatos.
O que foi visto nas primeiras campanhas on-line nos Estados Unidos, no entanto,
aponta para outro caminho. De forma geral, essas campanhas não traziam muitas
inovações e o que pode ser constatado foi a replicação de formatos de campanhas já
existentes no período pré-Internet (Stromer-Galley, 2000; Norris, 2001; Bimber e Davis,
2003 e Klotz, 2004). No Brasil não foi muito diferente. Fernandez (2005) analisou
alguns casos brasileiros, durante os primeiros anos da Internet no país, através de uma
pesquisa longitudinal (no período compreendido entre 1998 e 2002) e verificou que o
volume de informações e diversificação de formatos na apresentação dos conteúdos,
apesar da evolução, não se constituíam como algo essencialmente diferente do que foi
visto em outros meios de comunicação.
As eleições de 2002, por exemplo, podem ser consideradas as primeiras no
Brasil em que a Internet realmente desempenhou um papel político relevante, sendo
usada estrategicamente pelos candidatos para transmitir informações em tempo real que
acabaram sendo amplificadas pela mídia (ALDÉ & BORGES, 2004). Ou seja, antes
disso, mesmo com uma maior oferta de dados on-line, o formato de campanhas em rede
ainda se baseava essencialmente na transposição das estratégias que já existiam off-line.
Predominava assim um panorama de comunicação unidirecional, em que muitos
candidatos utilizavam a web apenas como panfletos virtuais de suas campanhas ou para
fazer ataques a outros candidatos, sem uma interação aprofundada com o público.
As esperanças em relação ao potencial inovador da Internet, no entanto, foram
sendo renovadas à medida que os usuários foram se multiplicando e casos criativos de
campanhas eleitorais foram se desenvolvendo com sucesso.
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Os mecanismos oferecidos através da Internet, a interatividade, o suposto
anonimato e o acesso a conteúdos de praticamente qualquer espécie abriram margem
para a criação de um ambiente propício para estimular a transparência e a prestação de
contas, além de permitir, pelo menos em tese, um maior envolvimento do público, a
redução de custos e a quebra de barreiras físicas. Nesse viés, o surgimento e
consolidação dos sites de redes sociais e da Internet cooperaram com o fortalecimento
de comunidades virtuais, criando vínculos entre os internautas e ensejando uma
presença mais ativa tanto dos políticos, como dos profissionais de comunicação para
planejar e prover conteúdos.
Na realidade, porém, desde muito antes do aparecimento da Internet, os meios de
comunicação de massa, tais como jornais impressos, rádio e TV já tinham sido tomados
como espaço de pluralidade de informações na esfera política, conforme destaca Wilson
Gomes:
―Todos conhecem o princípio jeffersoniano que expressa de maneira
apropriada a fase heróica do jornalismo como campeão da esfera civil,
segundo o qual se fosse o caso de se ter que escolher entre um governo sem
jornais e jornais sem governo não se deveria hesitar um só momento em
preferir este último modelo. Isso tudo, apoiando-se na premissa de que a base
do governo democrático seria a opinião do povo. (GOMES, 2005, p.215)

À medida que os meios de comunicação, como o rádio e a televisão, por
exemplo, foram surgindo e se desenvolvendo passaram a representar expectativas com
relação ao aumento da participação democrática. Na fase atual, é a Internet e suas
práticas que ganham força como promessa de renovação da democracia. Portanto, antes
falar propriamente sobre o papel que as novas mídias podem desempenhar na sociedade,
será feita uma reflexão, ainda que breve, sobre a centralidade midiática e midiatização
da política. É o que será abordado no próximo tópico.

1.1 Centralidade midiática e a midiatização da política
A esfera da visibilidade midiática promove uma complexa relação entre os
atores das instâncias formais do sistema político e aqueles da sociedade civil,
bem como entre a política e a cultura (MAIA, 2008; p 165).

.

19

A comunicação sempre esteve associada às disputas de poder. Com o passar do
tempo e a consolidação das eleições como procedimento padrão e indispensável às
democracias contemporâneas, esse imbricamento tornou-se ainda mais robusto. Os
políticos que, antes dos meios de comunicação de massa, manifestavam suas opiniões
face a face, passaram - com o advento dos correios, jornais e posteriormente o rádio e a
TV -, a ter instrumentos para levar mais informação a um número cada vez maior de
pessoas. Como constatou Miguel (2002), os novos meios exigem novos tipos de
políticos, que saibam como utilizá-los. ―Cada um à sua maneira, Franklin Roosevelt,
nos Estados Unidos, e Hitler, na Alemanha, tornaram-se símbolos da política da era do
rádio‖, constatou.
Se por um lado, o domínio do uso dos meios de comunicação pode ser
considerado positivo, por outro, gerou uma série de consequências que culminaram em
uma centralidade midiática cada vez maior. Alonso (1989) ao estudar campanhas
eleitorais e mídia, afirma: ―Pode se dizer que se durante o século passado e o primeiro
terço do XX os comícios eram a essência de qualquer campanha eleitoral, agora esse
papel central é desempenhado pelos meios e, especialmente, pela televisão‖ (Alonso,
1989).
O percurso evolutivo dessa centralidade midiática, no entanto, não se deu de
forma constante ou regular, tendo grandes diferenças temporais entre os diversos países.
Nos Estados Unidos, por exemplo, até o século XIX os periódicos tinham circulação
limitada e atendiam a grupos políticos ou comerciais (SCHUDSON, 1978, p.15). Foi
somente a partir de 1830, que o fenômeno conhecido como Penny Press surgiu nos
Estados Unidos.

Com preço baixo e linguagem mais acessível, o formato foi

responsável por deslanchar a venda avulsa de jornais nas grandes cidades americanas
(Id., 1978, p.50).
No Brasil, no entanto, esse processo demorou um pouco mais. Por aqui, o
primeiro periódico surge apenas em 1808, vinculado à Imprensa Régia e até a década de
1940 a imprensa seguia o modelo francês, caracterizado pela forte semelhança com o
gênero literário. Nessa época, os jornais ainda eram opinativos e não informativos. Com
poucos recursos financeiros, constituíam-se acima de tudo como porta-vozes do Estado
ou de grupos que o financiavam (RIBEIRO, 2003). A dificuldade nas operações de
circulação e distribuição e uma clara limitação conjuntural colocada pela massa de
analfabetos no país se configuravam como outros fatores que impediam a consolidação
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e crescimento dos veículos de imprensa. A venda de exemplares avulsos também era
pouco explorada e quando acontecia se detinha às próprias oficinas e redações.
Com o passar do tempo, os jornais foram se modernizando e adquirindo um
caráter empresarial. Deixaram de ser um espaço marcado pela subjetividade para,
teoricamente, serem pensados com certa neutralidade, embora não distantes da esfera
social-política.
A partir do surgimento do rádio, este passa a ser um instrumento amplamente
utilizado pelos políticos em todo o mundo. A partir da década de 30, o rádio se
consolida como veículo de comunicação de massa no Brasil, chegando nas casas de boa
parte da população, como constata Castro (2002):
Durante 20 anos, o brasileiro viveu ao pé do rádio, sua principal fonte de
informação e deleite. As vozes dos ídolos penetravam em todas as casas de
família (nas que não eram ‗de família‘ também) e despertavam paixões e iras,
embora a poucas dessas vozes os ouvintes pudessem atribuir rostos
(CASTRO, 2002).

Com a televisão não seria diferente. Ocupando uma posição cada vez mais
destacada na vida de seus espectadores (sempre mais numerosos), como fonte de
informação e de entretenimento, a televisão reorganizou os ritmos da vida cotidiana, os
espaços domésticos e também as fronteiras entre diferentes esferas sociais. Como
demonstrou Meyrowitz (1985), a mídia eletrônica, sobretudo a TV, rompeu a
segmentação de públicos própria da mídia impressa e contribuiu para redefinir as
relações entre mulheres e homens, crianças e adultos, leigos e especialistas.
A popularização da TV favoreceu também a emergência de um novo tipo de
discurso mais intimista, a partir do qual o político passou a utilizar a sua história e
dramaticidade pessoais, num tom mais familiar, típico de uma conversa, de modo a se
aproximar dos cidadãos. É interessante observar ainda a posição dominante que a
televisão mantém, não só em relação ao tamanho de sua audiência, mas também como
principal fonte de informação e maior credibilidade dentre os diversos mass media.
Embora a média de audiência televisiva venha crescendo cada vez menos em
todo o mundo, como aponta o Pew Research2, o meio de comunicação ainda é um dos
mais consumidos e tidos como mais confiáveis. Como aponta Castells (1997, p. 313),
nas sociedades contemporâneas, as pessoas recebem informações e formam suas
2

.

Ver informação sobre o consumo de mídia no site. Disponível em:
http://www.journalism.org/2015/04/29/state-of-the-news-media-2015/ Acesso em outubro de 2015.
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opiniões políticas, essencialmente através da mídia e fundamentalmente da televisão.
Além disso, pelo menos nos Estados Unidos, a televisão é a fonte de notícias de maior
credibilidade [...]. E um dos motivos para isso é que, de acordo com Meyrowitz (1997),
a televisão nos faz desenvolver um senso de intimidade com pessoas e fatos distantes. É
o que denominamos ―intimidade distante‖, fenômeno que nos leva a reconhecer e nos
identificar com algumas pessoas em termos da sua aparência, da sua fala, dos seus
gestos e da emoção que transmite.
Como se sabe, a TV influenciou e continua influenciando diversas áreas, sendo
um dos espaços mais fecundos para a construção da cultura, através de suas narrativas
melodramáticas. Baseando-nos especificamente nos efeitos da televisão em campanhas
políticas, Jamieson (1996) revela como o meio de comunicação é capaz de criar um
ambiente mais emocional, reforçando assim o poder de convencimento de um discurso.
A autora relaciona o uso de recursos como áudio, edição, mudança de luz e câmera,
vozes diversas e outros à possibilidade de manipulação da mensagem com a intenção de
induzir sentimentos que podem afetar o julgamento do receptor.
Outro trabalho interessante que nos ajuda a entender mais sobre a visibilidade
midiática e o papel da TV é o de Venício Lima (1994). Em seu trabalho sobre o Cenário
da Representação Política (CRP), Lima aponta para uma diminuição de atribuições de
instituições como partidos políticos, sindicatos e o próprio parlamento do palco da
representação política a partir do surgimento da televisão. De acordo com ele, os
políticos passam a necessitar de um domínio da gramática da mídia e ajustam-se aos
padrões de comunicação e às formas de expressividade peculiares dos meios em
questão.
Diante desse cenário, a mídia tornou-se tão importante que passou a ocupar um
lugar essencial para a prática política (RUBIM, 2001, p. 178). As campanhas e debates
eleitorais acabaram por se integrar aos tradicionais eventos em espaços geográficos.
Assim, a figura do candidato se tornou mais forte, valorizando aspectos como o carisma
e a imagem pessoal, e a campanha passou a incluir a mídia como um dos aspectos
essenciais de estratégia, assumindo formatos midiáticos adequados para dar
credibilidade às mensagens. Ou seja, os meios de comunicação de massa se
estabeleceram como mecanismo de nivelamento da informação no jogo político. Mas a
partir do momento em que os temas passaram a ser discutidos e pautados pelos meios de
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comunicação, os governos e candidatos também passaram a favorecer os interesses dos
grupos que o compõe.
Vale enfatizar que as relações entre política e comunicação são bastante
complexas e plausíveis de muitas investigações. É importante lembrar que, apesar da
aparente predominância da mídia sob as demais esferas, existe uma grande dependência
da comunicação com outros campos sociais, como os partidos. O que estamos
ressaltando aqui, porém, é o papel da mídia como fator determinante em uma disputa
eleitoral, sem excluir, é claro, todas as variáveis.
Wilson Gomes (2004) enfatiza que a política contemporânea, tanto no período
eleitoral quanto fora dele, firma uma relação muito estreita com os meios de
comunicação de massa. De acordo com ele, estabeleceu-se nas últimas décadas um
panorama no qual ―grande parte da ação política se dá em relação com a comunicação,
na qual os agentes políticos tendem a atuar para a esfera de visibilidade controlada pela
comunicação.‖ (GOMES, 2004; p. 23).
Nessa mesma linha, Gomes (2004) pontua ainda que grande parte da política se
dá através dos meios, linguagens, processos e instituições da comunicação de massa e
―que a presença da televisão alterou a atividade política e exigiu a formação de novas
competências e habilidades no campo político que lhe transformaram significativamente
a configuração interna‖. (Id, 2004; p 23).
Se por um lado, a prática democrática tem a ganhar com a desmistificação e
aproximação dos líderes políticos através da mídia; por outro, esse é um dos fatores que
tem levado a política a se ancorar cada vez mais na publicidade como técnica de
estratégia eleitoral, e que por sua vez tende a naturalizar uma lógica de ambiente cada
vez mais midiática para delimitar sua ação. Como apontam Cappella e Jamieson, os
meios de comunicação atuam como a força motriz numa espécie de ―espiral do
cinismo‖. Isto é, a imprensa lê cinicamente a disputa política e os políticos se adaptam
ao comportamento esperado, numa cadeia de alimentação mútua. O cinismo também faz
parte da atitude dos próprios cidadãos, que reforça o círculo vicioso. (Cappella e
Jamieson, 1997).
Dessa maneira, o que se observa é que a visibilidade midiática se tornou um
ingrediente essencial da produção do capital político.
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A política supõe sempre um conjunto de instituições, práticas e atores
capazes de produzir sua apresentação e sua representação de forma visível na
sociedade. A plasticidade desses inevitáveis regimes de visibilidade obriga a
política a possuir uma dimensão estética que não pode ser desconsiderada,
em particular em uma sociedade como a contemporânea, na qual a
visibilidade adquiriu relevância por meio da nova dimensão pública de
sociabilidade. A necessidade de considerar tal dimensão torna-se essencial
nessa nova circunstância societária. Um último pressuposto acerca da política
precisa ser elucidado. A política não se realiza sem recorrer às encenações,
aos papéis sociais especializados, aos ritos e rituais determinados (RUBIM,
2004; p 190).

Guardadas as devidas ponderações, seria possível trazer a teoria de Goffman e
sua abordagem dramatúrgica para efeitos de comparação com a teoria democrática. Em
sua obra The Presentation of Self in Everyday Life, Goffman analisa as interações
sociais. De acordo com ele, toda interação comunicativa é composta por certa dose de
dramatização e a teatralidade da política está sujeita aos efeitos de alterações sociais e
institucionais, tal como o estado e a organização das tecnologias de comunicação, as
regras eleitorais ou grau de competição política, etc.
Os meios de comunicação de massa, sobretudo no século XXI, fazem da política
essencialmente performática, em que cada ato é gerido e dramatizado levando em conta
a sua encenação, mediatizada pelos meios de comunicação, diante de um ―respeitável
público‖, cada vez mais volátil e imprevisível.
Nesse viés, dado que os meios de comunicação de massa constituem-se, muitas
vezes, como uma conexão entre políticos e eleitores e a dramaturgia, tal como levantada
por Goffman, pode ser entendida como um conjunto de técnicas de controle das
expressões a fim de obter sucesso nas impressões que se transmite à audiência,
argumentamos que ela se enquadra perfeitamente como quadro conceitual para a análise
de interações sociais.
Nesse sentido, a personalização da política sob a figura de lideranças
plebiscitárias tornou-se um fenômeno comum e passou a postular, portanto, a utilização
de ações ou comportamentos voltados especificamente para inserção na cobertura
midiática, sobretudo após a consolidação da TV como meio de comunicação de massa.
Outro fator importante envolvido nessa lógica diz respeito ao estatuto de verdade
atribuído aos mass media. A busca por evidências visuais ou imagéticas ocorre para
embasar explicações que atribuam coerência ao universo político, o que confere,
principalmente, à televisão um poder de prova, de realidade factual, com base em
suposto realismo inerente ao meio audiovisual. Diferentemente do poder de caráter
documental atribuído aos jornais impressos, o imediatismo e profusão de imagens dão
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um valor de verdade, principalmente entre o senso comum, que muitas vezes não se
atenta aos processos técnicos de edição e filtragem pelos quais passa o conteúdo
televisivo (ALDÉ, 2004, p.185-191).
Dito isso, podemos apontar que a televisão e a mídia em geral são capazes de
influenciar a ação de políticos, assim como a do público. Manin (1995, p. 26)
argumenta que vivemos em uma fase de substituição da ―democracia de partidos‖ para
uma ―democracia de público‖. Para o autor, a expressão designa o funcionamento de
uma política mediatizada, favorecendo um esvaziamento das plataformas políticas
ideológicas em favor da personalização da relação entre político e espectadores.
Tal interpretação nos é útil à construção de um quadro geral sobre centralidade
midiática e comunicação política, mas apresenta alguns limites quando consideramos o
assunto de forma mais minuciosa. Conforme Albuquerque & Dias (2002) sugerem, é
importante ressaltar que os meios de comunicação de massa e os partidos políticos não
se sobrepõem, mas ao contrário, coexistem e estabelecem relações entre si. De certo,
essas relações envolvem uma dose de disputa entre si, mas suas interações não se
reduzem a isso.
Entendemos, de toda forma, que essa maior centralidade midiática traz
consequências relevantes para a Comunicação Política, dentre elas, o aumento de um
processo de personalização da política e até o crescimento de um mercado de
informação.
1.2

Apatia, Alienação e Infotainment
A TV ocasionou também o surgimento de uma nova lógica no âmbito do

jornalismo, na qual a fronteira entre notícias e entretenimento se tornou mais fluida e
diluída. O fenômeno é o que alguns estudiosos vão chamar de Infotainment.
Segundo Brants (2005), pesquisador que analisou os efeitos do infotainment na
televisão e na campanha eleitoral na Holanda, o fenômeno que mistura informação com
entretenimento ―é o resultado e, ao mesmo tempo, prova da crise da comunicação
política nas democracias‖ (Brants, 2005, p 40). Se por um lado, a desconexão da
política com a cultura, para alguns pesquisadores, teria levado a desinteresse por dos
cidadãos em relação a temas políticos (Shifman L; Ward S; Coleman S, 2007; p.3); por
outro, Brants defende que a ―popularização‖ da política pode ser problemática em três
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aspectos: a forma como a política é representada, a omissão de alguns aspectos políticos
e a distorção da imagem política (Brants, 2005, p 52).
A ascendência da lógica (amalgamada) mídia-entretenimento sobre um
dispositivo próprio e – muitas vezes idealizado da política – inexoravelmente
levaria o poder político e a política a uma ―despolitização‖. Ou seja, a serem
dirigidos por outras dinâmicas não oriundas do poder político e/ou da
política, mas gestadas pela mídia-entretenimento (RUBIM, 2004; p.188).

No entanto, o entendimento não é consensual. Alguns pesquisadores como
Shifman, Ward & Coleman, além de Demers, Gamson, entre outros problematizam a
relação política-entretenimento-visibilidade. A política, como entendemos, supõe um
conjunto de instituições, práticas e atores capazes de produzir sua apresentação e sua
representação de forma visível na sociedade. A plasticidade desses regimes de
visibilidade obriga a política a possuir uma dimensão estética que não pode ser
desconsiderada, em particular em uma sociedade como a contemporânea, na qual a
visibilidade adquiriu relevância por meio da nova dimensão pública. Ou seja, numa
sociedade repleta de estímulos e informações, em que o lazer e o entretenimento podem
ser entendidos como partes importantes da esfera social, colocar a política como um
campo afastado pode ser prejudicial à democracia.
Nesse sentido, alguns autores defendem que o entretenimento e o humor, ponto
que será aprofundado mais a frente, teriam o poder de revitalizar o interesse por
questões políticas e consequentemente fortalecer a democracia. Demers (2005) ao falar
da vinculação entre informação e entretenimento argumenta que os programas
midiáticos que utilizam a informação com pitadas de entretenimento para atrair a
atenção dos telespectadores e elevar a audiência não perdem seu caráter noticioso.
Já Gamson (1999) sublinha que o entretenimento televisivo, quando apresentado
em horário nobre, pode influenciar a construção de ideias políticas. Este gênero fornece
contextos e temas para discussão e atrai a audiência, proporcionando-lhe momentos de
boa exposição. Oferece ainda visibilidade aos políticos e conferem-lhes ainda um grau
de humanidade e de exposição dos seus sentimentos que não são tão facilmente
expostas em campanhas eleitorais tradicionais. Ou seja, enquanto a política institucional
foca nas práticas tradicionais de participação política, como o voto e a ação popular
organizada, o que defendem diversos teóricos (SHIFMAN, 2014; TAY 2012, entre
outros) é que o humor e o entretenimento em geral têm servido para atrair o indivíduo
comum de volta ao debate público.
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Um bom exemplo de programa televisivo, objeto de estudos por sua grande
influência, é a atração norte-americana The Daily Show, que junta entretenimento e
notícias. The Daily Show é um programa que satiriza, sobretudo, a política
estadunidense através do humor, sem perder o cunho informativo. No Brasil, um
humorístico que opera sob lógica similar é o Custe o que Custar (CQC). Criado em
2008 e fora do ar desde dezembro de 20153, o programa abordava principalmente
fatos políticos, com pitadas de ironia e gozação, sempre brincando com as informações.
Alguns pesquisadores têm se dedicado a analisar os efeitos de tais programas nas
decisões do eleitorado (Moy, Xenos, Hess; 2005). Estes autores consideram que o
infotainment aliado a conteúdos políticos ajuda o eleitorado na tomada de decisão.
Baumgartner e Moris (2005) indicam ainda que os jovens são os que mais baseiam suas
opiniões de acordo com referenciais destes programas. A faixa etária está entre as que
mais consomem conteúdos televisivos e também entre os que, curiosamente, menos
manifestam interesse nos noticiários políticos formais. Em contrapartida, são
normalmente espectadores assíduos de programas de entretenimento. Os jovens também
se encontram entre o público mais conectado.
Heflin (2006) defende que The Daily Show proporciona uma análise sarcástica
sobre a democracia estadunidense que, segundo ele, soaria maçante sem humor. Desse
modo, programas como The Daily Show e CQC, por exemplo, não fazem humor pelo
humor, mas se caracterizam por uma composição híbrida entre entretenimento e
jornalismo, no qual o humor é o carro-chefe. Eles ―escondem‖ fatos em suas piadas,
fornecem insights e ajudam os espectadores a se manterem mais informados e
atualizados.
[...] uma pesquisa utilizada por Young e Tisinger (2006, citado em Bennett
2007) revela que os espectadores de programas de comédia noturnos,
particularmente The Daily Show, são mais informados e mais inclinados a
prestar atenção em política. Eles também apresentam um melhor
conhecimento sobre a formação cívica que os não espectadores. Embora estes
programas de entretenimento não tenham o objetivo de atuar como fontes de
notícias legítimas, seu caráter humorístico depende delas (TAY, 2012; p.28).

3

O último programa foi exibido no dia 14 de dezembro de 2015, após oito anos sendo veiculado pela emissora
Bandeirantes. De acordo com matéria postada no site da Veja, o programa ficará fora do ar durante o ano de 2016,
período classificado no comunicado oficial como "ano sabático". Segundo o diretor-geral de conteúdo da emissora,
Diego Guebel, a decisão foi tomada para que o humorístico volte com um novo formato em 2017 .
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Em outras palavras, programas como esses que, aparentemente só serviriam para
entreter, permitem que o público extraia ideias, forme opiniões e em épocas eleitorais
encaixe novas informações, de modo a economizar esforços.
Esse tipo de programa merece atenção, sobretudo, ao ser confrontado com
alguns estudos sobre o comportamento do eleitor. Segundo teóricos como ALDÉ, 2004;
POPKIN, 1991, o cidadão médio apresenta um interesse limitado pelos assuntos
políticos, se mostrando pouco propenso a gastar tempo necessário para participar,
ativamente (como reza a teoria), da deliberação pública e de assuntos de interesses
coletivos.
Nesse sentido, para o cidadão comum a política parece ser um tema distante e
complexo que não desperta grande interesse, associada apenas a especialistas e aos
próprios políticos. Dito de outra forma, os cidadãos acompanham superficialmente o
que está acontecendo na política, sem se aprofundar diretamente nos assuntos, deixando
para tomar conhecimento através da mídia sobre determinados temas somente quando
há alguma situação mais grave ou que mereça destaque.
No entanto, sabe-se também que até mesmo os cidadãos menos ―engajados‖
procuram estruturar seu conhecimento do mundo e sua opinião sobre a política de
alguma maneira. É por isso que talk-shows e programas não diretamente jornalísticos ou
de humor podem servir como fonte de informações de cunho político. ―A necessidade
de se justificar discursivamente, ainda que para si mesmo e de maneira minimamente
coerente, faz com que o cidadão comum fique atento a discursos legitimadores que
simplifiquem as complexidades do mundo público, orientando a tomada de posições‖.
(ALDÉ, 2002; p.2).
A mídia de massa aparece então como um veículo acessível para a maior parte
das pessoas e os enquadramentos oferecidos podem ser determinantes nas interpretações
correntes de mundo, já que contribuem para a construção de esquemas explicativos
socialmente compartilhados, tornando-se assim uma referência para os menos
informados.
Na esfera da ―cultura‖, que se confunde com a esfera social, a centralidade da
mídia se torna ainda mais importante. Ela decorre do ―poder de longo prazo‖
que o conteúdo das comunicações tem na ―construção da realidade‖ através
da representação que faz dos diferentes aspectos da vida humana. Aponta-se
aqui para o reconhecimento do poder das comunicações, agora não mais em
termos de efeitos comportamentais de curto prazo, mas de ―efeitos
cognitivos‖ de longo prazo (SAPERAS, 2000).

.

28

Dito isto, fica evidente que a mídia ocupa um papel proeminente na sociedade
contemporânea e que a relação entre o campo da mídia e o campo político é
fundamental para o entendimento do funcionamento da política tal qual conhecemos.
Como foi abordado, os meios de comunicação de massa representam um importante
espaço de mediação e não devem ser rotulados nem como ambientes puramente neutros,
nem como detentores de um poder supremo que atingem uniformemente os
espectadores.
É preciso reconhecer, no entanto, que a mídia atua como um agente político, que
com sua influência, dita regras, organiza e dinamiza o jogo político. Como pontua
acertadamente Miguel (2002), ―decretar que a política ‗se curvou‘ à mídia é tão estéril
quanto negar a influência desta sobre a primeira".
A Internet, no entanto, surge sob uma outra lógica, diferente dos outros meios de
comunicação que vimos até o momento. Por seu caráter descentralizado e uma não
concentração de poder nas mãos de poucas empresas, acaba virando alvo de
perspectivas e viabilidades comunicacionais nunca antes vista. Diferente do que vimos
com meios de comunicação como o rádio e TV, a web se caracteriza por ter uma
arquitetura horizontal, em que uma grande quantidade de informações pode ser
circulada sem uma centralidade específica.
Compreendendo-se que uma das características fundamentais das mídias
tradicionais é unidirecionalidade, o que verificamos a partir consolidação e
popularização da Internet é a constituição de um novo ambiente comunicacional que
permite a produção, circulação e troca de conteúdos e informações, nas quais os memes
são instrumentos de expressão do usuário. Isto é, os internautas passam a poder produzir
sentidos a partir de diversos temas, tendo inclusive como ponto de partida assuntos que
estão sendo divulgados na mídia, alterando a lógica unidirecional de transmissão. Um
exemplo interessante, que será mais bem abordado mais a frente, é a notoriedade que
Eduardo Jorge obteve nas eleições de 2014. Como ele mesmo reconhece em entrevista
concedida à autora dessa dissertação4 sua ―fama‖ repentina só foi possível graças ao

4
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Entrevista concedida presencialmente por JORGE, Eduardo em janeiro de 2016. O candidato Eduardo
Jorge concedeu duas entrevistas, uma virtual, realizada em novembro de 2015 e outra pessoalmente
em janeiro de 2016. Entrevistadora: Fernanda Alcântara Freire.
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poder da comunicação. Ou seja, a partir de sua atuação em debates mediados pela TV, o
candidato viu sua imagem ser repercutida e tornar-se um fenômeno da web.
Isto porque a Internet não se sobrepõe aos outros meios, ao contrário, possibilita
uma aproximação entre diferentes formatos e lógicas de mídias, além de facilitar a
interação interpessoal, o estabelecimento de vínculos, a configuração de uma memória
compartilhada, o estabelecimento de lógicas colaborativas, entre outros.
Nesse sentido, indagamos, afinal, será que tais ferramentas são mesmo capazes
de ampliar o interesse e a participação popular? No próximo item, exporemos de forma
mais aprofundada essa relação entre as expectativas da web e seus influxos na política.

1.3

Expectativas da Internet e reflexões sobre o seu potencial participativo para
a política
Como mencionado brevemente acima, a expansão de acesso às tecnologias

eletrônicas e suas efetivas consequências na política e democracia nos últimos anos têm
sido motivo de discussão entre pesquisadores de todo o mundo. Entre vários outros
fatores, o advento e popularização da Internet representam uma alternativa à
centralidade da informação. Por ser um meio mais livre, a Internet reúne diversas
plataformas digitais, envolvendo, texto, imagens, som e vídeo, numa arquitetura
horizontal da informação, o que favorece uma mudança do padrão anterior – de um
modelo de informação unidirecional. Em outras palavras, diferente de outros meios em
que apenas se recebe informações ―passivamente‖5, através da Internet o usuário pode
interagir com o emissor da informação.
Além disso, o volume de informação é quase inesgotável, o que facilita o acesso
a diferentes pontos de vistas. O novo meio viabiliza ainda que se transmitam grandes
volumes de informação de forma menos custosa e com grande alcance. Por ser tratar de
um meio multimidiático, a web dá ao usuário também uma ampla gama de
possibilidades para que este escolha a melhor maneira de se comunicar (texto, imagens,
som e vídeo).

5

.

Importante frisar que não quer se dizer aqui que os efeitos da mídia sobre os agentes políticos são
homogêneos. Não é a intenção anular a capacidade do receptor de reagir aos conteúdos recebidos. A
questão é meramente técnica, pois como se sabe os outros meios precisam de mediadores que
escolhem, editam e pautam o que será ou não notícia, restando ao usuário somente o poder do
feedback.
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No que tange a características políticas, ela surge como potencial aliada para o
aprimoramento da democracia, oferecendo possibilidades de potencializar

a

participação dos cidadãos na condução dos negócios públicos, fomentar o debate, a
deliberação e aumentar os níveis de transparência e prestação de contas do Estado (edemocracy). É nesse sentido que diversos pesquisadores (CHADWICK, 2006; GOMES
2005, entre outros) apontam para um ambiente de maior diversidade, em que pelo
menos teoricamente governos, agentes políticos e cidadão estão mais propensos a
interagir sem a necessidade de intermediação dos mass media.
Análises pioneiras atribuíam um papel revolucionário à Internet, capaz de influir
na atuação dos partidos políticos e até de instaurar novas formas de democracia
radicalmente ―participativa‖ ou mesmo ―direta‖, que modificariam para melhor os
padrões vigentes. Essa primeira leva de estudiosos ficou conhecida como
ciberotimistas, aqueles que avaliam a Internet como uma possibilidade aberta para
ampliar a participação dos cidadãos e aprimorar o sistema democrático. Como reação,
surgiram também os ciberpessimistas, que viam a Internet como fator de acentuação dos
padrões de desigualdade social vigentes, fazendo crescer ainda mais o número de
indivíduos tecnologicamente desqualificados.
Porém, à medida que as novidades do meio eram assimiladas e novas análises
mais sistemáticas foram sendo elaboradas, tais visões deram lugar a perspectivas mais
céticas e metodologicamente mais bem fundamentadas sobre a temática. Tais análises
trabalham com uma visão mais complexa da relação entre cidadãos e Internet, que vai
além do simplismo sugerido na classificação habitual de ciberotimistas vs.
ciberpessimistas (ALDÉ, 2011), avaliando os limites da participação através da Internet
não somente do ponto de vista da técnica e das desigualdades socioeconômicas dos
países, mas também do ponto de vista da cultura política, informativa e cidadã.
Na literatura sobre o impacto da Internet para as possibilidades de participação
política, dois temas têm seu destaque. O primeiro é referente a um possível
revigoramento da esfera da discussão pública como efeito direto da entrada em cena de
um novo meio ambiente de comunicação política. O segundo seria a capacidade da
Internet de superar o déficit democrático dos tradicionais meios de comunicação de
massa.
Norris (2001) alerta, no entanto, para o risco de se acreditar ingenuamente que a
Internet permitirá suplantar esse déficit informacional. Apesar da maior disponibilidade
.
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de informação na web, esta se traduz como um espelho social. Isto é, recursos
tecnológicos por si só não podem frustrar nem realizar promessas de efeitos sociais.
Eles são apenas instrumentos que podem ser utilizados por agentes sociais, estes sim
com capacidade de coloca-los em prática. Por isso, é possível notar diferentes formas de
apropriação da Internet em regiões distintas, por exemplo, não apenas pelo maior acesso
populacional à rede e, portanto, menor exclusão digital em determinados locais, como
pela própria maneira como enxergam e se utilizam das potencialidades democráticas
destas tecnologias.
Embora essas críticas sejam pertinentes, é inegável que a Internet tem conduzido
mudanças significativas nas relações interpessoais e consequentemente impactado
esferas como a política, lembrando que tais tecnologias só podem ser entendidas dentro
do contexto social na qual estão inseridas. Isto é, apesar de se apresentarem como um
ambiente pleno de possibilidades, as novas tecnologias só poderão ser bem aproveitadas
caso as sociedades consigam retirar o que de vantajoso à democracia pode oferecer.
Posto isto, é valido ressaltar que as facilidades trazidas pelas inovações no
campo das tecnologias de comunicação tendem a sofisticar a forma de consumo e
participação dos cidadãos. À medida que vivemos numa democracia capitalista, em que
o incentivo ao consumo é cada vez maior, o que se nota é um crescimento do uso de
Internet, por parte de diversos setores da sociedade civil, mesmo que o acesso ainda seja
restrito em diversas áreas do país.
Já em relação à política estritamente, por estarmos inseridos em um regime
democrático, no qual os mandatários têm não somente o direito, mas também o dever de
comunicar e justificar suas atitudes, escolhas, decisões e ações, a Internet vem sendo
incorporada pouco a pouco às plataformas de comunicação política. Mesmo sem
dominar as técnicas integralmente, os políticos e seus assessores não puderam
negligenciar as inovações e recursos persuasivos disponíveis. Dessa maneira, atores e
instituições políticas estão cada vez mais recorrendo à Internet para ampliar seus modos
de presença e legitimar suas atividades, por vezes de maneira criativa e inovadora, por
vezes mais conservadoras.
Os usuários, por sua vez, também se apropriam da web de diversas formas
diferentes, dentre elas o ativismo político. Episódios recentes no Brasil como as
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Jornadas de Junho, em 20136, e os protestos de mulheres em diversas capitais do país
contra o deputado federal, Eduardo Cunha7, além de movimentos no exterior como
Occupy Wall Street e Primavera Árabe, no Egito, são exemplos característicos de como
o ativismo web contribui para mobilizar o cidadão comum, mesmo que haja uma
liderança ou organização centralizada.
Conforme Bennett e Segerberg, movimentos como esse crescem a partir de laços
informais entre pessoas e redes e estabelecem-se sem um referencial identitário único,
dependendo em grande medida, das tecnologias de informação para se formar e ganhar
projeção. Através das mídias sociais, usuários criam e se juntam a grupos baseados em
interesses comuns, recebendo informações direcionadas, mas que podem se espalhar
com rapidez e facilidade a partir do momento em que estas redes articulam uma lista de
outros usuários com quem eles compartilham a conexão.
Aldé&Santos (2014) usam o termo redes policêntricas para analisar nós e
conexões que ocorrem através dessas dinâmicas on-line e caracterizam-nas como
instrumentos capazes de aglutinar interesses diversos com um objetivo comum, mesmo
que sem contornos políticos claros, como ocorreu no caso das Jornadas de Junho, em
2013. De acordo com os autores, a interação entre vários grupos pequenos, ou células,
que compõem essas redes, faz com que uma pessoa em posição de liderança em uma
célula possa se comportar como ‗seguidor‘ em outra, permitindo a existência de
lideranças situacionais fluidas, muitas vezes em competição. Esse entendimento não se
restringe aos sites de redes sociais, mas se somam ao repertório de tecnologias já
existentes e representam uma nova modalidade de interação que conectam diferentes
grupos e ajudam a criar uma teia de relações interpessoais.
Vale lembrar que, nas sociedades contemporâneas, as condições para o exercício
da democracia direta, ou seja, a capacidade de intervenção por parte dos cidadãos é
bastante limitada. Os sistemas democráticos atuais são, em sua essência,
representativos, em que a soberania se exerce por meio de representantes eleitos para
desempenhar funções públicas por um determinado período de tempo (BORBA, 2007,
p. 01).

6

Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/cepat/cepat-conjuntura/521590-conjuntura-da-semanajunho-2013-significados-inflexoes-e-perspectivas-do-outono-brasileiro Acesso em fevereiro de 2015.
7
Ver mais em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/protesto-contra-eduardo-cunha-reunemulheres-no-centro-do-rio.html Acesso em dezembro de 2015.
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Na medida em que as redes se caracterizam pela existência de laços firmados a
partir de interesses comuns, é possível verificar a formação de todo tipo de agrupamento
para troca de informações, ideias e materiais, gerando não apenas uma interação entre
os participantes no sentido de compartilhar conhecimentos, mas também engajamento
em questões políticas, sociais e culturais. ―O poder de mobilização exponencial das
redes sociais as torna um fator relevante para se pensar elementos da vida fora da
Internet‖ (MARTINO, 2014; p.58).
Recuero (2011) segue a mesma linha de pensamento. De acordo com a
pesquisadora, ao observamos a difusão de uma determinada peça ou comportamento na
Internet, fica patente que esse grande alcance só é possível por conta da velocidade e da
capilaridade que estes conteúdos ganham através das mídias sociais (RECUERO, 2011).
É também nessa lógica de velocidade e conteúdo imediato que se inserem os
memes, objeto dessa dissertação, e que serão mais bem elucidados posteriormente. Por
ora, é válido ressaltar que embora a Internet e os sites de redes sociais não tenham um
poder transformador por si só, pôde-se explorar ao longo deste tópico sua importância
para a pluralidade informacional e a possibilidade de aumento na participação do
cidadão comum em processos políticos, bem como seu uso por parte de eleitores,
instituições e da própria mídia.
De acordo com Chadwick, a interatividade na rede permite não apenas uma
aproximação por parte do eleitor, como também proporciona que o candidato e seus
assessores tenham uma resposta mais clara e objetiva do que está funcionando ou não na
campanha (CHADWICK, 2006, p.150).
Dito isto, no próximo item vamos explorar um pouco mais a relação entre o
papel da Internet e as campanhas eleitorais. A revisão literária sobre o uso da Internet
em campanhas apresenta reflexões interessantes que podem nos ajudar a entender
melhor como a web ajuda eleitores a se aproximar e buscar mais informação sobre seus
candidatos, ao mesmo tempo em que estes se adequam, modificando e/ou
desenvolvendo estratégias para atrair o cidadão comum e, por conseguinte obter votos.
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1.4

Campanhas On-line: riscos e estratégias
A Internet tem reconfigurado modos de participação e contribuído para que os

sujeitos desenvolvam sua orientação política a partir de processos mais interativos.
Assim, os políticos tem buscado incorporar tais ferramentas com o objetivo de atingir o
maior número de eleitores possível. Como necessitam de visibilidade, os políticos
perceberam que a Internet pode ser um meio propício para convencer e expor
argumentos e ideias e assim converter esses esforços em votos nas urnas, mesmo que
essa exposição algumas vezes também represente alguns riscos.
Dessa forma, as campanhas eleitorais on-line passaram nas últimas décadas a ser
também objeto de pesquisa na área acadêmica. No Brasil, essa literatura ganha mais
robustez a partir dos anos 2000, com a popularização do acesso à Internet em todo o
país, sendo um dos temas mais debatidos por pesquisadores de Comunicação Política,
tais como (ALDÉ, 2004; GOMES, 2007; ALBUQUERQUE, 2014; SAMPAIO; 2013).
E como estamos a tratar de campanhas eleitorais on-line, é fundamental lembrar
que grande parte da literatura sobre o tema ainda é extraída do cenário norte-americano.
De fato, os Estados Unidos são uma grande referência no que tange à utilização da
Internet por partidos e candidatos em corridas eleitorais. Desde a primeira eleição
presidencial com o uso de ferramentas digitais nos Estados Unidos em 1996, até os dias
atuais, diversas mudanças ocorreram e tornaram-se alvo de estudiosos. Temas como as
expectativas sobre as possíveis mudanças em governos democráticos a partir da web, o
aumento de valores e práticas atrelados a mudanças no sistema representativo,
introdução de processos de deliberação on-line e plataformas de e-participação,
transparência e accountability são apenas alguns dos exemplos. As campanhas eleitorais
se tornaram objeto de análise, sobretudo, em virtude de suas novas configurações e
modos de funcionamento, incrementados por possibilidades e potencialidades
específicas da web, não encontrados em outros meio de comunicação.
Estudos clássicos baseados em análises pioneiras de campanha, no entanto,
mostram que, nos primeiros anos, não houve muita inovação. Verificou-se de uma
forma geral que o formato de campanha já conhecido pelo eleitorado era basicamente
repassado para a Internet, sem grandes novidades (BIMBER e DAVIS, 2003; KLOTZ,
2004). A interatividade entre eleitores e candidatos ainda era pouco explorada e o
ambiente virtual era usado basicamente para replicar práticas já existentes. Isto é,
.
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mesmo com seu potencial interativo, a comunicação unidirecional (top-down) entre
candidatos e eleitores ainda era predominante, focada em materiais publicitários
transpostos para o ambiente on-line como ―panfletos virtuais‖, com alta frequência de
ataques pessoais.
No entanto, conforme os avanços tecnológicos foram se consolidando e novas
aplicações criativas e bem-sucedidas do uso da Internet em contextos eleitorais foram se
desenvolvendo, as esperanças de inovação foram se renovando e as mídias sociais,
entendida aqui como a dinâmica informativa da rede, têm grande relevância nesse
processo.
O advento e a popularização dos sites de redes sociais intensificaram o fluxo de
dados produzidos e reproduzidos entre os usuários. Dessa maneira, a possibilidade de se
discutir política nas redes e interagir com outros participantes aumentou, demandando
dos candidatos mais adaptações do que simplesmente apropriações. Diferentemente de
outras ferramentas on-line, o que se nota nos sites de redes sociais é uma tentativa de
integração entre as diferentes plataformas. Nicolás, Bercher & Braga (2011) apontam
que as mídias sociais tendem a substituir com eficácia outros mecanismos on-line
utilizados para a comunicação política, como blogs, fóruns e chats, justamente por
serem menos interativos e atuarem, em grande medida, de forma isolada (2011; p.22).
Nessa perspectiva, o surgimento dos sites de redes sociais desencadeia um
horizonte de expectativas que se estabelece nesses territórios digitais, não só em relação
à política, mas também ligados ao consumo, publicidade, etc. E se as mídias sociais
estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas, o movimento natural é que
candidatos e campanhas também procurem se inserir nesses ambientes a fim de obter
visibilidade, angariar votos e até manter um nível de interação com os usuários.
De certo, não há fórmulas ou receitas perfeitas para que candidatos sejam bemsucedidos, mas se um dos pressupostos da rede é a interação, existe normativamente um
certo constrangimento posto às campanhas e candidatos que devem saber se comportar
nesses espaços. Isto é, ao mesmo tempo em que os candidatos ganham mais notoriedade
ao mostrar propostas, discutir projetos, mobilizar apoio, entre outros; em contrapartida,
eles também passam a ser mais fiscalizados e ficam mais expostos, correndo o risco de
evidenciar mais os pontos negativos, conforme abaixo:
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Se em determinados momentos da história o e-mail, os websites de partidos e
candidatos e os blogs foram extremamente centrais, tratar de campanhas online, a fase atual da web requer, necessariamente, a compreensão das
características e dos potenciais dos sites de redes sociais, bem como dos
modos como estes foram apropriados para fins de disputa eleitoral (AGGIO
& REIS, 2013).

Nessa direção, as mídias sociais, além de servirem como fontes de
entretenimento, podem ser vistas como ambientes nos quais cidadãos se informam sobre
as atividades de seus representantes políticos, discutem temas políticos, ao mesmo
tempo em que atuam como termômetros para que os candidatos saibam como o
eleitorado está reagindo aos diversos estímulos. Em outras palavras, as ferramentas que
a Internet fornece aos atores políticos possibilitam ao eleitor um maior controle sobre a
circulação de informações sobre a campanha, diminuindo a dependência dos mass
media – podendo ainda influenciar agendas, provocar notícias e reforçar ações,
declarações e/ou ataques que, de outra forma, não teriam visibilidade. (ALDÉ &
BORGES, 2004).
Por terem uma dinâmica diferente de outros meios de comunicação (como
jornais, rádio e TV), no qual apenas repórteres e/ou especialistas no assunto estão aptos
a emitir suas opiniões, na Internet cada usuário é capaz, com seu repertório e gostos
diferentes entre si, de expor opiniões, favorecendo um menor controle e intervenção por
parte das empresas de mídia sobre a circulação de informação política. Conforme indica
Aggio (2010), se por um lado o jornalismo cumpre um papel democrático fundamental
na fiscalização do poder público e na promoção de maior transparência por parte do
Estado, por outro lado exerce também uma influência direta sobre a informação política
que as pessoas têm acesso, filtrando, editando e dando evidência a certos temas em
detrimento de outros, que seguem critérios próprios dentro de sua lógica de produção
(Id, p.24).
As informações acerca do campo da política, portanto, além de sofrerem um
controle por parte dos veículos de comunicação, desde a aplicação de
critérios de seleção por parte dos filtros noticiosos quanto no enquadramento
daquilo que é publicado, também estão sujeitos a variações nas ênfases e
extensões das informações publicadas, seja por conta dos estilos editoriais,
seja devido a necessidades de tempo e espaço nas grades televisivas e
radiofônicas. É através da relação complexa entre a esfera mediática e o
campo da política - que implica na transformação dos veículos de
comunicação em instituições sociais independentes do campo político,
respeitando seus próprios interesses e lógicas de funcionamento, deixando de
serem apenas ― meios – que a informação política é inserida no fenômeno
das campanhas on-line (AGGIO, 2010; p.24).
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Posto isso, no que tange à informação política, a web e os sites de redes sociais
apresentam-se potencialmente como instrumentos de correção de assimetrias entre as
coberturas mediáticas negativas e enquadramentos que privilegiam certas disputas e
posições. A utilização das novas tecnologias, portanto, possibilita que os indivíduos
desempenhem papéis mais ativos, circulando informações, discutindo-as e tornando-se,
por vezes, catalisadores de processos de ação coletiva, à medida que os sites de redes
sociais permitem ativar uma gama de pessoas em um curto período de tempo, sem
precisar passar necessariamente pelo crivo da grande mídia.
Schweitzer (2008) ao averiguar campanhas on-line na Alemanha destaca alguns
argumentos sobre inovação da Internet. Para a autora, a hipótese da inovação estaria
relacionada à utilização de recursos multimídia, a viabilidade de interatividade e o
fornecimento de uma multiplicidade de fontes de informação aos cidadãos. A Internet
permite a disseminação de informação política de forma rápida e não mediada para o
cidadão comum e até para os próprios jornalistas - é nítido que esses últimos também
têm utilizado cada vez mais a web como fonte de informação. (2008; p. 450-453)
Chadwick (2006) percorre uma trajetória similar. De acordo com o autor, a
Internet aumenta o fluxo de informação e possibilita que partidos e candidatos que não
dispõem de recursos financeiros para comprar espaço publicitário e cujos pontos de
vista são contrários aos interesses da grande mídia sejam capazes de contornar essas
restrições, usando a Internet como alternativa mais barata e mais eficaz para chegar aos
eleitores. Em outras palavras, se antes era mais difícil para partidos pequenos
concorrerem às eleições, com a Internet o sistema partidário se torna mais competitivo.
A vantagem proporcionada pelo uso das redes sociais em campanhas eleitorais
reduziria, portanto, as diferenças entre candidatos, permitindo uma campanha mais
igualitária.
Nessa mesma perspectiva, a pesquisadora Stromer-Galley (2003) aponta como
geralmente as campanhas de candidatos insurgentes são mais inovadoras do que a de
postulantes mainstream, ainda que tenham menos recursos em geral. Tais campanhas
tendem a mobilizar apoiadores e representam um canal de comunicação com custos
relativamente mais baixos se comparado aos meios massivos como TV e rádio. Desse
modo, a Internet favoreceria candidatos e partidos com pouca visibilidade pública
mediática ou que sofrem pela omissão imposta por governos.

.

38

Dito de outra forma, a horizontalidade das redes digitais se mostra mais
favorável para candidatos ou partidos que dispõem de menos tempo na TV para fazer
propaganda eleitoral e a web pode vir a contribuir com a democratização do processo
eleitoral a medida que se constitui como um terceiro bloco formador de opinião. Somase aos blocos formados por jornalistas, candidatos e partidos a expressão vinda do
cidadão-comum através das redes. (SANTOS et al, 2011, p.122).
Stromer-Galley adverte, no entanto, sobre o papel da Internet em campanhas online. De acordo com a autora, a web não deve ser transformada em um fim, já que é
apenas um meio, ou seja, apesar de sua influência, ela atua auxiliando candidatos que já
possuem em uma série de requisitos (como carisma, oratória, contatos, entre outros) a se
expor de maneira mais intensa, sem depender necessariamente do poder hegemônico
dos meios massivos. Vale frisar, no entanto, que não é porque a Internet apresenta um
potencial para fornecer uma competição menos desigual que a campanha
necessariamente sairá vitoriosa, até porque mesmo possibilitando uma disputa menos
desequilibrada, ainda assim é impossível negar que a questão econômica é um fator
preponderante em campanhas políticas. Inclusive, a partir do momento em que a própria
Internet passa a abrigar um volume considerável de sites de redes sociais, produtores e
compartilhadores de conteúdo e sistemas de publicidade pagos, tal como ocorre em um
dos sites de redes sociais mais utilizados no Brasil, o Facebook, é possível notar como a
questão econômica se faz presente também nesses meios, enfraquecendo assim a
possibilidade de paridade na disputa (GOMES ET AL, 2009).
De qualquer forma, ainda que a convergência mediática da web venha se
sofisticando ao longo do tempo, por certo as campanhas de menor porte e baixa
visibilidade mediática dispõem, como nunca antes, de instrumentos e ferramentas pouco
custosos para circular suas mensagens de campanha, elaborar com detalhes seus
projetos administrativos, suas pautas e se engajar em outros tipos de ações frente aos
eleitores.
Dessa forma, não temos como deixar de citar a campanha à presidência da
República do candidato Eduardo Jorge, em 2014, como exemplo. O candidato utilizou
amplamente os sites de redes sociais, incorporando também o humor como elemento de
campanha e elevando seu nível de popularidade. De acordo com uma das coordenadoras
de campanha, Mônica Ribeiro, em depoimento oriundo de entrevista para a autora dessa
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dissertação8, por ser um candidato minoritário, a Internet foi fundamental para ampliar o
alcance que o Eduardo Jorge possuía. E dá para afirmar que, em alguma medida, sua
visibilidade foi amplificada. Eduardo Jorge chegou a receber os títulos de ―presidente da
Internet‖ e ―presidente do Twitter‖9, o que não necessariamente se converteu em votos,
chegando ao fim da campanha com 630.099 votos (cerca 0,61%).
A tecnologia por si só não elege ninguém, mas fornece alternativas para que haja
uma maior paridade na disputa (STROMER-GALLEY, 2003; KLUVER, 2004;
GULATI e WILLIAMS, 2007). Isso porque os sites de redes sociais como Facebook e
Twitter ajudam a criar laços de confiança em pessoas que mesmo não sendo
especialistas se tornam referência para outras, como blogueiros e até amigos. Esse tipo
de vínculo chega a gerar questionamentos sobre a credibilidade de tais informações,
mas não se pode negar o fato de que esta circulação de informações tem impacto na
discussão política e por consequência na formação de opinião do eleitor.
Apesar de não haver um consenso, ao longo dos anos diversos estudos têm
questionado o que leva um eleitor a votar em determinado candidato e como se
comporta diante das urnas. Holbrook afirma que "os eleitores são, claramente,
motivados por outros fatores como identificação partidária, ideologia, raça, religião e
suas posições frente aos fatos, mas a informação que recebem durante a campanha pode
afetar o peso que eles dão a esses fatores" (HOLBROOK, 1996, p.59). Popkin (1991) é
outro estudioso que se preocupou em estudar como o eleitor escolhe seu voto. O autor
utiliza o termo ―racionalidade de baixa informação‖ para descrever o pensamento
prático do cidadão comum sobre governo e política. Ele afirma que os eleitores utilizam
atalhos cognitivos na hora de escolher o voto e que a maior parte das informações
usadas pelos eleitores para votar é adquirida como um produto de atividades que
perseguem como parte de suas vidas cotidianas.
Em termos de comparação hipotética, o cidadão comum agiria como um
paciente na emergência que espera sinais de alarme (acontecimento políticos mais
8

Entrevista concedida por RIBEIRO, Mônica em dezembro de 2015. A coordenadora de campanha
Mônica Ribeiro concedeu duas entrevistas por e-mail nos meses de novembro e dezembro de 2015.
Entrevistadora: Fernanda Alcântara Freire
9
Essas foram apenas algumas das alcunhas atribuídas ao então candidato por sites, como o YouPix,
Buzzfeed e Brasil Post. Disponível em: http://youpix.virgula.uol.com.br/eleicoes-2/eduardo-jorge/
https://www.buzzfeed.com/rafaelcapanema/eduardo-jorge-presidente-dotwitter?utm_term=.afJrxkV8w#.wvVj7WQXq
http://www.brasilpost.com.br/2014/08/27/eduardo-jorge-zueira-twitter_n_5719901.html
Acesso
em
novembro de 2014.
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relevantes), ao invés de fazer exames periódicos (acompanhar continuamente os fatos
políticos)10. Destarte, os eleitores superam a falta de informação com atalhos que são
incorporados através de experiências pessoais, como vida cotidiana, mídia, cultura,
pessoas de confiança, entre outros (Popkin, 1991). Assim, é mais sensato usar como
atalho informações políticas de quem se considera confiável, tais como comentaristas e
especialistas, por exemplo, e até de pessoas que passam credibilidade ou tem um
posicionamento político compatível com o seu. Por isso, os sites de redes sociais
funcionam como filtros, enquanto os usuários atuam como catalisadores no
espraiamento de notícias.
Nas eleições presidenciais norte-americanas de 2008 a utilização dos sites de
redes sociais foi determinante para a vitória de Obama. De acordo com Fraser & Dutta
(2008), a confiança na Internet, especialmente nos sites de redes sociais, foi
significativa para a guinada dos resultados eleitorais. Dessa forma, no próximo tópico
será abordado um pouco mais sobre essa que foi um marco mundial, pelo menos no
Ocidente, em termos de campanha on-line.
1.4.1 O Caso Obama
É impossível não se falar da relevância das ferramentas digitais ao lembrar da
campanha de Barack Obama à presidência da República dos Estados Unidos, em 2008.
Em mensagem postada no blog Media & Politics, no dia 4 de junho de 2008, ainda
durante as primárias do Partido Democrata, Michael Cornfield, cientista político norteamericano e diretor de pesquisa do Projeto Democracia On-line da Universidade George
Washington afirmou: ―Sem Internet, não haveria Obama‖11.
A campanha tornou-se referência não só nos Estados Unidos como em boa parte
do mundo e até o momento é considerada uma das mais exitosas. A diferença de
compreensão, entre as campanhas de Obama e Clinton, sobre o que se pode realizar por
meio da política on-line foi um fator decisivo nessa que foi considerada a maior
reviravolta na história das primárias presidenciais (CORNFIELD, 2008).
Outras diferenças importantes para a disputa foram: a estratégia empregada, a
oratória, os discursos enfocando diretamente o preconceito, a apropriação da cultura
10

Baseando-nos em trabalhos desenvolvidos por Aldé (2001 e 2011) sobre comportamento eleitoral e
perfil de internautas, vale ressaltar que o perfil de cidadão comum ao qual nos referimos está mais
relacionado ao que a autora chamou de consumidores de escândalos ou trenders.
11
Tradução
nossa
do
título
―No
Internet,
No
Obama‖.
Disponível
em:
http://takingnote.tcf.org/2008/06/yes-it-did-make.html. Acesso em fevereiro de 2016.
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pop, etc. ―Nenhuma delas teria sido decisiva sem o dinheiro que Obama arrecadou via
Internet, os vídeos que Obama postou on-line e, acima de tudo, os milhões de pessoas
que aderiram à campanha, em seus tempos e termos próprios‖. (Id., 2009, p. 29).
É importante salientar que não foi dito aqui que a vitória de Obama se deu única
e exclusivamente por conta das tecnologias utilizadas durante a campanha. Afinal seu
carisma, oratória e contexto em que estava inserido foram determinantes para o
resultado final. (GOMES, 2009, p.29). No entanto, é necessário reconhecer a força que
a Internet e os sites de redes sociais têm demonstrado não só em sua campanha, como
em disputas políticas em geral.
No que se refere ao uso de mídias sociais da campanha de Obama, registrava-se
que, em junho de 2008, surpreendentes 10% dos adultos e 14% dos internautas
americanos estavam usando sites de redes sociais como Facebook ou MySpace para
atividades políticas. Destacava-se, ademais, que ―66% dos usuários de Internet com
idade abaixo de 30 anos tinham um perfil em algum tipo de site de rede social on-line e
que metade desses usavam tais sites para obter ou compartilhar informação política.‖
(SMITH & RAINIE, 2008, p.2, apud Gomes, 2009, p.30).
Essas ferramentas propiciaram uma identificação do então candidato à
presidência com grupos específicos do eleitorado – incluindo-se a participação em sites
de redes sociais ligados a diferentes grupos étnicos e raciais, além da criação de uma
rede social própria para reunir apoiadores e simpatizantes (GOMES et al., 2009;
MARQUES & SAMPAIO, 2011).
Obama compreendeu que o uso da Internet e das tecnologias de comunicação
on-line gira em torno de dezenas de práticas que vão desde o carisma até a utilização de
plataformas sociais, como Twitter, YouTube, Facebook e até videogames e mensagens
de celular. E assim, ao dominar as ferramentas, potencializou ao máximo sua
visibilidade principalmente entre os jovens, usando a rede também para aumentar a
arrecadação de fundos para a campanha. Sendo ainda mais específico, a campanha do
então candidato Obama foi capaz de utilizar as novas mídias em geral, ao mesmo tempo
em que influenciou permanentemente a linha que divide on-line e off-line, se
apropriando ainda de elementos da cultura pop para se aproximar de seus eleitores.
Numerosas fontes de notícias registraram, por exemplo, a tendência de Obama em usar
referências à cultura pop, incluindo Star Trek, Homem-Aranha e Superman. (Moyland
2009 apud Tay, 2012).
.

42

Clipes como "Obama Girl" e o famoso "Yes We Can 12" atraíram milhões de
telespectadores e chamaram a atenção do público e da academia. Greenberg (2009)
aponta que uma das estratégias de Obama foi falar a língua do público mais jovem
levando a política diretamente a eles. Seus adeptos e partidários se mostraram tão
envolvidos na causa que podem ser descritos como fãs, e assim como na cultura popular
simbolizam um modo ativo de consumo13.
Obama também foi protagonista de diversos memes e páginas de humor. Além
de aceitar as brincadeiras, o então candidato também as estimulou. O público, por sua
vez, desempenhou, através dos memes, um papel ativo na articulação e compreensão
através da cultura popular.
À medida que espalham elementos da cultura popular, os memes contribuem
para o espraiamento de ideias e ajudam a formar sentimentos políticos e valores dentro
da campanha presidencial. Essa temática, no entanto, será discutida mais
detalhadamente posteriormente.
Como foi dito, ferramentas como YouTube, Twitter, mensagens de texto via
celular, propagandas em videogames e até uma rede social própria, chamada
My.Barack.Obama (MyBO) foram algumas plataformas digitais utilizadas pelo
democrata, antes um senador pouco conhecido. E as ações deram certo. De acordo com
dados da campanha, Barack Obama arrecadou cerca de US$ 5 bilhões em doações pela
Internet. A arrecadação on-line e o apoio de milhões de pessoas à sua campanha foram
primordiais para a vitória, marcada pela participação de quase 66% dos 153,1 milhões
de eleitores, o que de acordo com estimativas do site Real Clear Politics, significa a
maior taxa de participação em campanhas nos EUA desde 1908 14.
Outro aspecto que reflete o sucesso da campanha de Obama vem da crescente
sofisticação da coleta de dados on-line. Podemos equiparar a coleta de dados com a de
grandes empresas, como o Google ou a Amazon. A capacidade de coletar e analisar
dados em grande escala permitiu que a equipe de Obama pudesse moldar
12

Vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2fZHou18Cdk Acesso em outubro de 2014.
Esteticamente, Obama dominou o discurso político - fotografias dele "sem camisa no Havaí" foram
circuladas em toda a web e se tornou notícia em diversos canais. Vídeo-paródias como "Obama Girl"
foram criados pelos cidadãos, aludindo à sua "sensualidade" e sua conexão com cultura das
celebridades [...] Pode-se dizer, portanto que Obama é uma celebridade política, com uma imagem e
persona, sem dúvida, mais reconhecível do que suas políticas. Seus partidários podem ser descritos
como fãs. (TAY, 2012; p. 23)
14
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2008/11/464450-obama-e-o-primeiro-presidentenegro-dos-eua-numero-recorde-muda-mapa-eleitoral.shtml Acesso em novembro de 2014.
13
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comportamentos, coordenar e direcionar sua comunicação de acordo com o público alvo
de uma forma bem orquestrada. Eles puderam, por exemplo, prever quais tipos de
pessoas poderiam ser persuadidas por quais formas de contato e conteúdo, com a ajuda
de listas de classificações, em ordem de ―persuadibilidade‖. Através dessas listas, a
equipe supôs certos comportamentos e mobilizou voluntários para levar as pessoas a
votar, em particular nos estados em que tinham mais indecisos15.
Ao utilizar todo esse aparato tecnológico a seu favor, por fim, Obama conseguiu
atingir de maneira mais assertiva os seus eleitores. Assim, aproximou-se das pessoas
criando a ideia de ser alguém acessível, estando a apenas um clique do seu eleitor. ―A
impressão resultante desta análise é a de que, para o eleitor-internauta americano, ao
estabelecer esse ambiente de diálogo durante a campanha, Barack Obama não estava
fazendo apenas publicidade‖. (GOMES, 2009, p.40)
Conforme aponta Stromer-Galley (2011), Obama era até então era quase um
desconhecido e não tinha muito a perder, por isso a exposição foi tida como algo
bastante positivo. Para candidatos majoritários, entretanto, a autora destaca que a
utilização da Internet e seus dispositivos têm seus riscos. Em livro anterior, ―On-line
interaction and why candidates avoid it‖, em que busca traçar uma perspectiva original
sobre a interação em estratégias de campanha, sem perder de vista o realismo
pragmático das disputas eleitorais, Stromer-Galley afirma que o perigo da exposição
para candidatos majoritários está na perda de controle sobre as mensagens, além da
perda do benefício da ambiguidade como estratégia.
Vale lembrar que o livro de Stromer-Galley foi escrito em 2003 e que o cenário
que se perpetuou por algum tempo já não se faz mais manifesto em sua totalidade. A
própria autora atualiza essa teoria posteriormente e defende a ideia de interatividade
controlada, tendo em vista a importância de se fazer presente no ambiente virtual
atualmente, mesmo que essa presença seja aparente e/ou limitada. De acordo com
Stromer-Galley, a ideia de interatividade controlada funciona bem em 2008 e 2012,
―quando os candidatos descobrem como dar abertura suficiente para que os cidadãos se
sintam envolvidos com a campanha, mas sem dar liberdade em excesso para que eles
agissem de forma que não fosse interessante para o objetivo de eleger o candidato‖
(STROMER-GALLEY, 2015).
15

.

Disponível em: http://mprcenter.org/blog/2013/01/how-obama-won-the-social-media-battle-in-the2012-presidential-campaign/ Acesso em novembro de 2014.
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Isto é, a questão já não se trata mais de saber por que os candidatos evitam a
interação, já que atualmente se nota uma presença on-line quase que obrigatória dos
postulantes, mesmo que esta seja apenas de fachada, mas importa averiguar como, com
qual propósito e com quem os candidatos e partidos interagem.
Nessa dissertação, partimos da hipótese de que o humor e cultura popular em
geral são importantes ferramentas apropriadas pelos candidatos e pelo próprio eleitorado
para suavizar o tema política, tratando-o de forma mais leve e mais atraente. Assim,
para avançar nas indagações propostas por essa pesquisa se faz necessário discutir o
papel que o humor nas campanhas.
Como supramencionado, defendemos que o gênero é peça-chave dentro da
cultura popular e pode contribuir para a compreensão de determinados padrões tanto de
candidatos como de eleitores ao se falar de campanhas on-line. Portanto, no capítulo a
seguir tentaremos abarcar uma série de questões que envolvem o humor, admitindo,
porém, que é preciso problematizar sua função e reconhecer um caráter ambíguo por sua
própria natureza: podendo ser usado de diferentes formas e em diferentes situações,
dependendo em grande parte do contexto social em que está inserido.
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2.

HUMOR
Vivemos em uma sociedade humorística, como bem colocou Gilles Lipovetsky,

em ‗A Era do Vazio (1983)‘. Presente em nosso cotidiano, o humor faz parte das nossas
relações sociais e é amplamente difundido através dos meios de comunicação, que
propagam modelos descontraídos, heróis cheios de graça e estilos de vida em que se
levar a sério demais é considerado falta de senso de humor. O riso se faz presente na
publicidade, na política, nos jornais, nas transmissões televisivas e atualmente ganhou
ainda mais destaque na Internet e nos sites de redes sociais. Gostamos de pessoas bemhumoradas, reconhecemos suas virtudes terapêuticas do gênero, mas mal conseguimos
delimitá-lo.
Estudado há séculos por diversas áreas, é um dos temas centrais desta
dissertação, em que uma das tarefas é tentar aprofundar a relação entre humor e política.
Este capítulo se concentra em analisar o papel do humor, apresentando-o como uma
poderosa ferramenta de comunicação e mobilização. Conforme Lopez (2008), o humor
pode ser visto como um recurso simbólico de poder, fazendo parte de um capital
cultural, sendo capaz ainda de gerar empoderamento à pessoa que o utiliza
corretamente.
Quando se trata de política, em especial, o humor vem sendo empregado há
séculos como estratégia retórica, seja por parte dos próprios candidatos ou ocupantes de
cargos públicos, seja por parte da população civil em geral. Dessa forma, muitos dos
argumentos aqui oportunamente apresentados sobre humor servirão como embasamento
teórico para ilustrar a sua importância, principalmente quando da análise dos memes
nesta dissertação.

2.1 Humor e política: um breve panorama histórico

Ao analisar a utilização do humor no campo político, nota-se que o gênero
sempre foi um tema frequente. Sob a forma de sátiras, ironias, charges, entre outros,
vem indubitavelmente sendo utilizado há séculos por parte dos cidadãos, eleitores,
imprensa, etc.
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O humor é tido como uma forma de expressão, e, para além de outras funções
que possui – positivas ou negativas no contexto social -, vem sendo usado de diversas
formas, inclusive como instrumento de repúdio contra as opressões, normas, situações
consolidadas, instituições, poder, entre outras. Ele tem sido empregado ainda
historicamente como ferramenta de contestação, permitindo que se digam verdades,
que, normalmente, não seriam ditas da ―forma séria‖. Por isso, muitas vezes, a diferença
entre piada e crítica pode ser tênue.
Em tempos de maior acesso à Internet, em que a difusão de informações é cada
vez mais veloz, a disseminação do humor – como veículo de propagação de temas
controversos e aproximação com o cidadão brasileiro comum - e suas inferências
políticas é um tema que ganha destacado relevo. Contudo, vale ressaltar que os registros
sobre o estudo do humor são bem mais antigos.
No Brasil, o humor também foi amplamente utilizado como ferramenta de crítica
ao sistema. Com a chegada da imprensa no país, em 1808, após a transferência da
Família Real, a presença do humor gráfico nas publicações brasileiras tornou-se uma
constante.
Os primeiros registros datam de julho de 1822, quando o periódico O
Marimbondo publicou uma charge, - desenho humorístico de caráter normalmente
crítico -, retratando um corcunda (representando os portugueses) sendo perseguidos por
um enxame de marimbondos (os brasileiros). A partir daí esse tipo de produção gráfica
só aumentou. Diversos jornais e revistas passaram a utilizar charges e caricaturas para
fazer denúncias e levar informação à população, que era formada em grande parte por
analfabetos.
Coube à caricatura, segundo Lustosa (2011), um papel importante nas
representações do Brasil e dos brasileiros. Para a autora, o formato foi o responsável por
recolocar valores e códigos no nosso processo histórico, por meio do registro
iconográfico de personagens marcantes.
Seguindo essa linha, em 1837 outra publicação importante pode ser citada. A
charge ―A Companhia e o Cujo‖, de autoria do escritor, ilustrador e arquiteto Manuel de
Araújo Porto Alegre (1806-1879), denunciava o pagamento de propina no Correio
Oficial. O escritor e artista foi também o fundador do primeiro jornal de caricaturas do
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Brasil, A Lanterna Mágica (1884), referência para a elaboração de outras publicações
no mesmo formato.
Após o lançamento da Lanterna Mágica, a imprensa brasileira exibe seu lado
menos diplomático: uma após a outra, inúmeras publicações ilustradas
quebram o ritmo monocórdio dos grandes jornais, causando impacto nos
leitores com a força visual das caricaturas (SILVEIRA, 2009; p. 41).

Criada em dezembro de 1860, a Semana Illustrada é outro exemplo de periódico
marcado pelo humor político e se tornou modelo para diversas publicações. Nela,
circulou o primeiro personagem fixo da charge brasileira, o Dr. Semana, do alemão
Heinrich Fleiuss (criador da revista), que buscava satirizar o cotidiano político colonial.
Com essa publicação, o humor gráfico passou a participar da realidade política e social
brasileira como antes nunca havia feito (VERGUEIRO, 2011).
Outra grande referência foi a Revista Ilustrada (1876-1891), citada muitas vezes
como um dos maiores exemplos da imprensa ilustrada no Brasil. Do jornalista e
caricaturista Ângelo Agostini (1843-1910), desempenhou um papel muito importante no
combate à escravatura, a ponto de ser considerada a ―Bíblia da abolição dos que não
sabem ler‖.
É importante salientar que o uso da imagem em todas essas publicações tinha um
caráter informativo, apresentando fatos e notícias à sociedade, sendo, em muitos casos,
instrumentos valiosos de obtenção de conhecimento, já que muitos não sabiam ler. Os
altos índices de analfabetismo no país e a pouca tradição de leitura do brasileiro
impulsionavam a produção gráfica, que apresentava como alternativa na formação
cultural, dimensionando conceitos e opiniões e ajudando a combater preconceitos.
De acordo com Fernandes (2004), a imprensa da época exercia um papel
importante ―como agente mediador de informações e ideias, articulando grupos de
diferentes estratos sociais e interesses‖. Ela representava ainda a modernidade e servia
como ferramenta comunicacional que se tornava importante para a construção de
referências sociais.
Se, atualmente, há quem se queixe de que as imagens representam um
empobrecimento dos recursos linguísticos, é preciso lembrar que a cultura é uma
expressão viva da sociedade, adaptando-se a partir de costumes e valores sociais. Nesse
sentido, é importante ressaltar como o humor traduzido em imagens ajudava a
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população pouco instruída a entender o contexto social e permitindo-lhes formar
opiniões sobre assuntos sociais, políticos e econômicos do país.
Também durante a Era Vargas (1930-1945), as charges foram instrumentos de
resistência à ditadura, com destaque para Benedito Bastos Barreto, o Belmonte. Crítico
ferrenho de Vargas e dos regimes totalitários, Belmonte ficou conhecido por seus
personagens, entre eles o Juca Pato, um sujeito mal-humorado, baixinho, de óculos e
careca ―por tanto levar na cabeça‖ e que reclamava do custo de vida, da burocracia e da
corrupção dos governantes.
A popularidade do personagem foi tão grande que, nos anos 1930, seu nome
aparece associado a cigarros, cadernos escolares, balas, cavalos de corrida e até a
marchinhas de carnaval. Em 1937, com a instauração do Estado Novo, Belmonte
acabou sofrendo a censura do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) que não
aceitava os comentários irônicos de Juca Pato. Foi obrigado a tratar então somente de
assuntos internacionais, tornando-se o grande caricaturista brasileiro do nazi-fascismo e
da Segunda Guerra Mundial. Seus desenhos foram publicados no exterior e
repercutiram a ponto de, em uma transmissão pela Rádio de Berlim, Joseph Goebbels,
ministro da Propaganda e da Informação de Hitler, acusá-lo, em um programa de rádio,
de ter sido comprado pelos aliados (DONATO, 2003).

Fig. 01. Charge de Belmonte sobre a Segunda Guerra Mundial, ironizando o pacto entre a Alemanha e a
URSS.
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Imperioso destacar também que, durante as décadas de 1960, com o
estabelecimento da Ditadura Militar, o humor voltou a ser uma das principais
ferramentas de contestação em meio à repressão generalizada. Somente entre os anos de
1964 e 1980, nasceram e morreram cerca de 150 periódicos que tinham como marca a
oposição e o enfrentamento. Ficaram conhecidos como imprensa alternativa ou
imprensa nanica16.
Em contraste com a complacência da grande imprensa para com a ditadura
militar, os jornais alternativos cobravam com veemência a restauração da
democracia e do respeito aos direitos humanos e faziam a crítica do modelo
econômico. Inclusive nos anos de seu aparente sucesso, durante o chamado
―milagre econômico‖, de 1968 a 1973. Destoavam, assim, do discurso
triunfalista do governo ecoado pela grande imprensa, gerando todo um
discurso alternativo. Opunham-se por princípio ao discurso oficial
(KUCINSKI, 1991; p;5).

O semanário O Pasquim, por exemplo, - famoso por suas críticas humorísticas chegou a atingir a marca de mais de 200 mil exemplares em meados dos anos 1970,
tornando-se um dos maiores fenômenos do mercado editorial brasileiro.
Considerado um marco para a imprensa da época, o periódico surgiu em 1969 e
recebeu este nome em função do significado da palavra pasquim, que simboliza "jornal
difamador, folheto injurioso". Por sua grande influência e alta tiragem, outros jornais e
revistas (principalmente de esquerda) passaram a seguir o modelo, utilizando linguagem
humorística e novamente explorando a imagem em detrimento ao texto.
De acordo com Bezerra (2009), a união entre texto e imagem no jornal e o igual
destaque dado a jornalistas e cartunistas em O Pasquim pode ser confrontada com a
seriedade atrelada à imprensa da época. Até então, grande parte dos jornais trabalhava
com pouca ou nenhuma imagem, além de uma linguagem muito formal e rebuscada
com intuito de passar mais credibilidade.
No entanto, essa sisudez acabava por gerar certa dificuldade de entendimento ou
mesmo a falta de interesse por parte dos leitores. Ou seja, a inclusão de imagens aliada
ao texto mais leve e engraçado foi um fator primordial para a superação de um dos
principais problemas enfrentados pela imprensa nacional à época: a falta de interesse
16
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A palavra nanica, inspirada no formato tablóide adotado pela maioria dos jornais alternativos, foi
disseminada principalmente por publicitários, num curto período em que eles se deixaram cativar por
esses jornais. Enfatizava uma pequenez atribuída pelo sistema a partir de sua escala de valores e não
dos valores intrínsecos à imprensa alternativa. Ainda sugeria imaturidade e promessas de tratamento
paternal (KUCINSKI, 1991).
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por jornais ―escritos‖, em detrimento das revistas ilustradas, que, embora utilizassem
imagens, não tinham como foco a veiculação de conteúdos de cunho político. ´
Composto por nomes como Henfil, Sérgio Cabral, Tarso de Castro, Millôr
Fernandes, Jaguar, Ziraldo Alves Pinto, Sérgio Augusto, Fortuna, Claudius Ceccon,
Miguel Paiva, Paulo Francis, Luiz Carlos Maciel, Martha Alencar, Ivan Lessa, entre
outros, o hebdomadário reunia jornalistas, cartunistas e chargistas da época para
satirizar o cotidiano nacional que passava por um momento de censura e opressão. O
jornal cumpria ainda a missão de fazer com que as pessoas refletissem, sendo
considerado uma ferramenta de subversão e inconformismo frente às injustiças e
preconceitos sociais da época. Ele se configurava como o que podemos denominar de
jornalismo de resistência.
O Pasquim virou símbolo de resistência, instrumento de intervenção de uma
sociedade civil não adormecida. Escrever n‘O Pasquim passou a ser um
privilégio. Num jogo de suprema ironia, o número 75 d‘O Pasquim sai com
matérias escritas à maneira de cada um dos humoristas presos, que só foram
soltos dois meses depois [...] (KUCINSKI, 1991; p,5).

Censurado várias vezes, O Pasquim utilizava a linguagem bem-humorada para
burlar a repressão. Desta maneira, acabou se tornando um modelo de jornalismo
alternativo, imitado por diversos outros periódicos. Ao lado de suas raízes no nacionalpopular, deflagrou um movimento próprio de contracultura, transformando a linguagem
do jornalismo e até da publicidade (KUCINSKI, 1991). O periódico mudou hábitos e
valores de jovens e adolescentes nos anos de 1970, sendo caracterizado como
instrumento de formação e informação, em especial nas cidades interioranas que
estavam em crescimento desde o início do milagre econômico.
O humor de O Pasquim era fortemente centrado na crítica social e na denúncia
de violação aos direitos humanos por parte do Estado. Assim como a charge norteamericana atingiu seu apogeu durante as guerras mundiais, o humor pasquiniano ao
mesmo tempo em que agredia o aparelho dominador com ironia, trazia conforto à
parcela oprimida da população, que se sentia mais aliviada ao ler tais críticas. ―Em
muitos dias negros, abrir o Jornal do Brasil para ver a charge de Ziraldo era a alegria
que se podia ter‖. (KUCINSKI, 1991; p.112).
Tanto é assim que os jornalistas passaram a ser alvo dos militares, sendo
fortemente reprimidos e censurados. Muitos chegaram a ser presos e torturados.
.
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Ressalta-se um episódio violento que marcou a existência do jornal em questão logo nos
primeiros anos. Pouco depois da edição 39 com a manchete "Este número foi submetido
à censura e liberado‖, ser publicado em março de 1970, a redação do periódico sofreu
um ataque.
Nesse sentido, é possível afirmar que a imprensa com suas charges, caricaturas,
cartuns e linguagem diferenciada e mais acessível constituiu-se como instrumento de
crítica política, nos mais diversos períodos. Como já mencionamos, em um país repleto
de analfabetos e analfabetos funcionais, a imagem, foi muitas vezes, concebida como
arma poderosa pelos opositores do governo. Através do humor gráfico, jornais e revistas
buscavam atrair o cidadão menos informado e mantê-lo inteirado dos assuntos de
interesse público.
Atualmente, a apropriação do humor pela mídia é patente, não só em jornais
impressos, como também em programas de televisão e sites de Internet. Não apenas
como ferramentas de crítica, mas também como fonte de entretenimento, os meios de
comunicação de massa utilizam, na atualidade, o humor para chamar atenção, ganhar
audiência e por vezes também para criticar.
Pode-se afirmar que a maior parte do humor contemporâneo, especialmente na
televisão e na Internet, é essencialmente fruto da cultura popular. Como Heflin (2006)
ressalta, entretenimento não tem de ser desprovido de análise e pensamento crítico para
ser divertido. Wagg (2011) acrescenta que a apreciação da comédia é cada vez mais
vista como um índice de esclarecimento cultural no discurso ocidental, isto é o humor
contribui para o entendimento de certas mensagens, além de fazer com que certos
conteúdos considerados chatos ou densos cheguem a diversas camadas da população
através do entretenimento.
Na Internet, com a quebra do monopólio da informação, os próprios usuários e
produtores de conteúdos também passaram a incorporar o humor como meio de
identificação e representação. Seja para criticar ou não, o humor ajuda a estabelecer essa
relação de identificação, aproxima pessoas e contribui para que a comunicação seja
inaugurada.
McCloud (2005) desenvolve um conceito que ajuda entender melhor essa
relação do cartum e seu formato/linguagem, que, em certa medida, também pode ser
aplicado aos memes. De acordo com ele, a ideia de amplificação da simplificação, como
ocorre no cartum, possibilita que os indivíduos se prendam ao significado essencial,
.
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pois as imagens abstratas em quadrinhos não significam necessariamente a eliminação
de detalhes, mas um esforço maior de concentrar-se em detalhes específicos.
Os memes também operam nessa lógica e dependem de uma certa identificação,
isto é, são explicados pelo caráter de representação. Assim como as charges, os memes
de humor se apresentam como elementos de expressão em disputa, com a diferença de
não serem publicizados apenas por jornalistas e cartunistas, mas pelo próprio cidadão
comum.
2.2

Teorias do humor e seu papel

O humor é uma ferramenta propriamente humana. A capacidade de quebrar
expectativas, tirar a realidade do plano do concreto e tratá-la em suas múltiplas leituras,
e ambiguidades constroem o universo do humor e, em última instância, denotam a
inteligência e a capacidade crítica do ser humano. Segundo Bergson (1987), o riso é um
dos gêneros de representação de ideias mais essenciais da comunicação humana, sendo
inviável identificar precisamente o início de sua utilização social:

―Como é possível que fato tão importante, em sua simplicidade, não
tenha merecido atenção mais acurada dos filósofos? 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 característica impressa pelo homem
ou pelo uso que o homem dele faz‖. (BERGSON, 1987).

Desde Aristóteles a questão do humor é uma preocupação que intriga o homem.
―que se furta ao empenho, se esquiva, escapa, e de novo se apresenta como impertinente
desafio lançado à especulação filosófica.‖ (BERGSON, p. 1). A causa do riso não é,
portanto, tarefa fácil de desvendar, além de ser motivo de fascínio para muitos
estudiosos.
Esta dissertação se se propõe justamente a discutir o papel do humor na prática
política. Sabemos que o gênero é um elemento em disputa, que pode ser usado de
diversas maneiras diferentes, dependendo sempre de quem o utiliza. Dessa forma, nos
apoiaremos em autores que já se debruçaram sobre o campo para buscar compreender
melhor a questão.
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Destacamos ainda que há alguns filósofos que não tratam do humor
especificamente, mas do riso, que são coisas diferentes. Vale ressaltar que talvez não
haja humor sem riso, mas há certamente riso sem humor, o que significa dizer que o riso
é uma condição necessária do humor, mas não o contrário. Por exemplo, podemos rir de
nervoso quando estamos participando de uma entrevista de emprego, o que não se
circunscreve como uma situação humorística propriamente dita. De qualquer modo,
muito do que se possa dizer acerca do riso também é aplicável ao humor, por isso
vamos tratar um pouco de ambas as categorias.
Embora atualmente saibamos que há controvérsias sobre a relação entre os
animais e o riso17, pode-se afirmar que o humor do ser humano tem uma forte ligação
com a interação e possui significado ao ser compartilhado dentro de um grupo social.
Ou seja, o que se convencionou chamar de senso de humor é uma sofisticação cognitiva,
exclusiva da linguagem humana.
O humor ou a comédia pode ser entendido, portanto, como uma forma natural
criativa, ―impulsionada pela necessidade de estar vivo", é um elemento essencial do ser
humano (Langer, 1953) e perpassa o cotidiano de maneira tão natural que, por vezes,
esquecemo-nos de sua presença ou nos habituamos com ele. Por seu caráter autêntico, o
gênero é apropriado em diferentes situações. Uma de suas funções, como
supramencionado, é seu poder de reação e crítica. Como produto da interação social, o
riso, tem seu ambiente natural na sociedade e corresponde a certas exigências da vida
em grupo. Assim, baseado em diferentes características (como a crítica, o deboche e a
depreciação), o riso pode funcionar tanto como instrumento de reafirmação do status
quo e proliferação de preconceitos como ferramenta de crítica, tendo por vezes o poder
de ajudar em um processo de transformação.
Sobre a potencialidade revolucionária do riso, o pensador russo Mikhail Bakhtin
(2000) fez considerações importantes. Ao desenvolver um profundo estudo sobre a
cultura popular e folclórica da época medieval, Bakhtin criou o conceito de

17
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Uma pesquisa realizada por Jaak Panksepp, da Washington State University, constatou que ratos
emitem um som estruturalmente similar à risada humana quando expostos a brincadeiras ou cócegas.
Essa lista pode ser ainda maior, porque, embora o riso seja uma resposta social ligada a circuitos
neurais presentes em boa parte dos mamíferos, muitas espécies ainda não foram testadas em
laboratório. Vale lembrar, no entanto, que a capacidade de rir não é a mesma coisa que tirar sarro de
outros indivíduos, por exemplo, por isso, apesar do riso poder ser presenciado em outros animais,
apenas nos seres humanos pode-se notar o senso de humor.
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carnavalização18, na qual defendeu o carnaval como espaço de manifestação espontânea.
Segundo Bakhtin, durante esse período festivo, em que a sátira e o riso imperam, é
possível afirmar que há uma alteração na ordem social, tornando as estruturas menos
rígidas e permitindo que as pessoas façam qualquer coisa sem medo de retaliações ou
julgamentos morais exacerbados.
O autor enfatiza que o riso sempre foi uma das principais formas de expressão
da verdade sobre o mundo, a história, a sociedade e afirma ainda que ―o riso é um ponto
de vista particular e universal sobre o mundo, que percebe de forma diferente, embora
não menos relevante (talvez até mais) do que o sério‖ (BAKHTIN, 2000, p.57).
Por ser uma questão de grande importância e objeto de estudos há tantas
décadas, diversos outros autores tais como Platão, Aristóteles e Cícero no período
anterior a Cristo e tantos outros como Hobbes, Bergson, Berger, etc se propuseram a
refletir sobre o humor. Por consequência, várias teorias foram formuladas com
aplicações em diversas áreas, desde a literatura até a política.
Em uma vertente filosófica sobre o tema, Bergson se esforça na tentativa de
encontrar uma explicação lógica das razões pelo quais os homens riem. O autor é um
dos que se ancora na Teoria da Superioridade para tratar do tema. A teoria é uma das
pioneiras e baseia-se no princípio do humor como forma de ataque, isto é quem utiliza
esse tipo de humor elege sempre uma vítima ou aponta algum defeito no outro. De
acordo com essa perspectiva, o drama do outro é engraçado, mas o nosso próprio drama
também pode se converter em comédia a partir do momento que nos distanciamos dele.
Como é comumente reproduzida pelo senso comum, a frase ―Um dia ainda vamos rir
disso tudo‖ demonstra como situações difíceis ou de aflição podem virar piada com o
passar do tempo.
Outra observação atribuída ao filósofo francês é a de que o riso se trata de um
exercício coletivo. Ele não se sustenta sozinho, ―parece necessário um eco para que se
faça rir‖ (Bergson, 2001; p. 4). Dessa maneira, é interessante notar como alguns
programas humorísticos tais como Chaves, Trapalhões, entre outros, utilizam o recurso
do claque. Tais programas exploram esse mecanismo para estimular os espectadores a
rirem junto, já que está comprovado que a risada é contagiante, ou seja, além da piada

18
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O carnaval é a segunda vida do povo, baseando-se no princípio do riso. É a vida festiva do povo.
(BAKHTIN, 2000, p.7).
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em si, a gargalhada seria uma razão a mais para que o espectador fique entusiasmado a
rir também.
Hobbes, autor contratualista que, além do humor, tem ampla relevância para a
teoria política, ao escrever uma das obras clássicas, O Leviatã, também traçou suas
inferências sobre o humor. O autor descreve o riso como uma espécie de glória
repentina, aqui entendida como sinônimo de vaidade e uma das razões de conflito entre
os homens no estado de natureza. Nesse esteio, o humor não seria uma característica
boa, uma vez que o conceito está ligado à ideia de egoísmo ou egocentrismo. Da mesma
forma que Bergson, ele acredita que o riso é fruto de uma inferioridade percebida nos
outros ou de suas próprias imperfeições, desde que elas tenham sido superadas. A ideia
por detrás dessa teoria é a de que o humor elege sempre alguma vítima ou aponta para
algum defeito alheio, como é, muitas vezes, o caso de piadas preconceituosas, sexistas,
racistas e homofóbicas.
Nesse sentido, é evidente como a web e os sites de redes sociais são permeados
por esse tipo de humor. A tentativa de diminuir o outro e causar o riso em quem não se
identifica com as minorias é perceptível em diversas páginas, textos, vídeos e memes
em sites de rede social, cuja reação garante likes e comentários carregados de
preconceitos. Esse tipo de humor pode ser visto como algo engraçado por muitos, mas
muitas vezes se trata, na realidade, de discurso de ódio disfarçado, na qual o humor é
usado como bengala para intolerância e discriminação.
Ambos os autores supracitados são considerados fundamentais para o estudo do
humor e apesar de reconhecermos o prestígio de seus estudos, a vertente seguida nessa
dissertação se identifica majoritariamente com outras teorias. Acreditamos que embora
seja inegável a contribuição de suas reflexões para a área, a produção de tais teóricos no
campo do humor descarta certas nuances, limitando algumas especificidades do riso e
atribuindo ao gênero, não raramente, somente um caráter preconceituoso. Em outras
palavras, reconhecemos essa característica do humor para desqualificar e até perpetuar
inverdades, mas defendemos que o humor vai muito além disso.
Em relação à política, sugerimos que o humor pode agir como ferramenta de
gerenciamento de afeto dos eleitores, convencendo-os e até influenciando a orientação
do voto dos cidadãos (a favor ou contra).
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Berger (1993), em seu livro ―An Anatomy of Humor‖, realizou um estudo das
diferentes propostas e estabeleceu quatro teorias que se tornaram parâmetro os estudos
do humor (apud Figueiredo 2012). São elas: a Teoria da Superioridade, já abordada por
ser a que se tem a referência mais antiga; a Teoria do Alívio; a Teoria da Incongruência
e Teoria Conceitual.
Em debates eleitorais, por exemplo, vemos o uso frequente do humor ancorado
na Teoria da Superioridade. É comum que os candidatos recorram a este artifício
buscando diminuir seus oponentes. Nas eleições de 2014, o então candidato Aécio
Neves ficou marcado por suas risadas irônicas ao se dirigir aos seus oponentes. O
candidato também ficou conhecido por usar repetidamente adjetivos pejorativos como
―leviana‖ e ―mentirosa‖ ao se referir à presidente Dilma Rousseff e à candidata Luciana
Genro. A estratégia retórica utilizada por Aécio Neves foi alvo de memes por parte dos
internautas, conforme abaixo:

Fig. 03. Outro exemplo de meme
baseado na Teoria da
Superioridade
Fig. 02 – Exemplo de meme de humor
baseado na Teoria da Superioridade

Fig. 04 – Mais um exemplo de
meme humor baseado
na Teoria da Superioridade

Já a Teoria do Alívio baseia-se nos estudos de Freud (1995) e trata a questão
do humor por um viés de atenuação das exigências sociais convencionais. O pai da
psicanálise considera que o humor serve como válvula de escape para as tensões,
sendo uma das mais altas manifestações de enfrentamento do indivíduo. O humor
seria, então, uma arma de sobrevivência, um instrumento para o conforto humano.
Dessa maneira, poderia ser dito que Nietzsche coaduna tal entendimento ao afirmar
que "o homem sofre tão profundamente que foi preciso inventar o riso" (1994, p. 3-4).
Ou seja, o humor funciona como instrumento para tornar a existência humana mais
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agradável e menos dolorosa, exatamente no sentido do nome dado à teoria, com
alusão ao alívio.
De acordo com autores como Freud e Berger, existem barreiras sociais e
ideológicas que servem como uma espécie de censura social. Abordar certos temas,
utilizando os recursos textuais humorísticos, é um modo de burlar essas barreiras. O
humor resultante é então causador de grande refrigério, devido à fuga momentânea de
sentimentos reprimidos.
A terceira teoria, que busca explicar a existência do humor é a da
Incongruência (denominada por alguns como Teoria Cognitiva), abrange um maior
número de situações humorísticas, pois é identificada como uma ―quebra de
expectativa ou linearidade‖. O conceito, associado a Immanuel Kant (1791), sugere
que o humor emana da "transformação repentina de uma grande expectativa para o
nada", ou seja, a partir de um fato inesperado ou quando algo fora da normalidade
acontece.
Segundo Santos (2009), o conceito da incongruência se pauta na ideia de um
mundo intrinsecamente ordenado, e ao percebemos ou experimentamos algo que não
se enquadra às normas, rimos dele, pois encontramos uma incongruência. A teoria
explica, por exemplo, razão de acharmos graça de piadas em que o final nos
surpreende. A incongruência seria então justamente o ponto de união entre o
descompasso do plano do mundo real e o plano de um mundo irreal. Nesse sentido, é
fácil entender por que as falas de Eduardo Jorge durante os debates presidenciais
foram consideradas tão engraçadas, já que diversas vezes o candidato lançou tiradas
inesperadas, como quando falou que a também candidata Marina Silva estava muito
magrinha19 ou quando proferiu a frase ―Eu não tenho nada a ver com isso‖, em
resposta ao candidato Levy Fidelix20.

19

A frase foi dita por Eduardo Jorge no primeiro debate de TV, na Rede Bandeirantes. A frase, na íntegra,
foi: ―Bota a nossa dívida numa ressonância e ela vai sair magrinha igual você, Marina‖.
20
A situação ocorreu durante o debate presidencial do SBT quando Fidelix respondeu a pergunta de uma
jornalista sobre o PRTB ser uma "legenda de aluguel" por já ter se candidatado ao menos dez vezes à
Presidência sem nunca ter conseguido se eleger. Em seguida, Eduardo Jorge, que deveria comentar a
resposta dada pelo colega candidato, simplesmente disse: "Eu não tenho nada a ver com isso" e arrancou
risadas da plateia.
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Argumentamos que esse tipo de comportamento apresentado pelo candidato
suscita risadas a partir do momento em que cria uma sensação de estranhamento em
relação ao que se espera de um candidato em debates. O fato de ele romper com um
código de conduta mais formal, com um padrão esperado nesse tipo de situação faz
com que as pessoas achem graça, justamente pela quebra ou ruptura de protocolos.
Nesse sentido, poderíamos citar outro político com postura similar. Plínio Arruda,
candidato à presidência em pelo PSOL, em 2010, também foi motivo de piada e de
diversos memes à época, gerando inclusive comparações entre eles21. Apontamos, no
entanto, que o desenvolvimento da internet, nesses quatros, favoreceu um ambiente
mais propício e fecundo para os memes.
Assim, vimos Eduardo Jorge se tornar um fenômeno da web. A partir das
frases do candidato, diversos memes foram criados e compartilhados nas redes
sociais, alguns inclusive fazendo referência a outros produtos midiáticos como a
propaganda do site ‗Bom Negócio‘.

Fig. 05 – Exemplo de meme de humor baseado na
Teoria Incongruência

Fig. 06 – Outro exemplo de meme de humor
baseado na Teoria Incongruência

A última dentre as teorias propostas por Berger é a chamada Conceitual. Essa
advém de uma corrente semiótica, na qual sua significação é entendida não como um
a priori já constituído, mas como o resultado de articulações de sentido. Ou seja,
necessita de uma constituição intertextual ou interdiscursiva, na qual a graça pode
estar no vácuo de sentido ou nas múltiplas possibilidades de entendimento. Greimas

21

.

Ver em: http://radarnoticias.com/apos-debate-eduardo-jorge-vira-meme-e-e-comparado-com-plinio-dearruda/ Acesso em fevereiro de 2016.
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(1973) atribui à teoria semiótica um caráter de indefinição, em que nada se pode dizer
antes que se manifeste sob forma de significação.
Ademais, a Teoria Conceitual pode ser compreendida de forma semelhante à
Teoria da Incongruência, mas vai além. Ela pode ser entendida, por exemplo, a partir de
um paradoxo, de uma dissonância cognitiva, quando há uma contradição entre o que
uma pessoa acredita e a forma como ela age. O elemento cognitivo é uma convicção que
o indivíduo tem sobre si mesmo e o ambiente. Nesse sentido, o humor conceitual está
muitas vezes ligado à linguagem e é compreendido a partir do paradoxo estabelecido.
Através da teoria conceitual pretende-se entender, portanto, o que está sendo dito nas
entrelinhas e não somente no que está evidente.
Por isso, podemos argumentar que estudar o humor é também analisar a
sociedade que o utiliza como código de interpretação do real. Assim, somente dentro de
certos contextos e formações ideológicas e discursivas é que o sentido humorístico se
estabelece. A teoria conceitual consegue explicar, por exemplo, por que na maioria das
vezes não rimos de piadas de outros países. Isso acontece porque sem um conhecimento
prévio, muitas vezes fica difícil entendê-las, podendo até mesmo perder o sentido. Além
da questão da tradução de um idioma para o outro, a questão cultural prejudica o
entendimento (Wasserman, 2009).
Aqui mais uma vez seria possível entender um pouco melhor como alguns
memes de humor operam a partir das teorias apresentadas. A teoria conceitual, por
exemplo, consegue explicar memes (muitas vezes, funcionando como ―caricaturas‖)
como os de Marina Silva, sendo comparada a outros personagens de TV ou seriados,
como a Vovó Zilda, da Família Dinossauro ou o personagem do principal do filme ―E.T
– O Extraterrestre‖.

Fig. 07 – Exemplo de
meme de humor baseado
na Teoria Conceitual

.

Fig. 08 – Outro exemplo de meme
de humor baseado na Teoria
Conceitual

Fig. 09 – Mais um exemplo de meme de humor
baseado na Teoria Conceitual
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Em nossa amostra podemos observar que diversas dessas imagens circuladas
isoladas, como a primeira imagem (Fig. 07), representavam comparações aos
candidatos. Em um primeiro momento, pode até parecer difícil identificar tais
semelhanças, mas a partir de um contexto e conhecimentos prévios sobre esses
conteúdos é possível distinguir com mais clareza. Nesse sentido, argumentamos que
esse tipo de humor, aberto ao entendimento do usuário, só faz sentido a partir de
determinadas circunstâncias. O usuário necessita então de um conhecimento anterior
para fazer certas conexões e codificar essas referências intertextuais.
Trazendo tais teorias para o campo que estamos estudando, podemos observar
como os memes de Internet podem ser enquadrados em diversas das teorias
apresentadas. Quando observamos, por exemplo, páginas no Facebook como a
―Eleições da Zoeira22‖, notamos como os usuários utilizam diversos tipos de humor
diferentes tais como ironias, sátiras, paródias, entre outros, de modo que essas
classificações podem se encaixar nas teorias descritas acima. Cabe ressaltar que não é
o propósito desta dissertação categorizar os memes a partir das teorias elencadas, mas
que elas são importantes para pensarmos a essência do humor, mesmo que estejam em
novos formatos como os memes.
Admite-se ainda que, muitas vezes, os memes de humor podem ser utilizados
em campanhas negativas e como estratégia de difamação dos oponentes, como foi, por
exemplo, o caso de Marina Silva, alvo de diversos ataques tanto por parte do PSDB
como do PT23. Na realidade, essa é uma prática bem comum na política, na qual se
busca ridicularizar ou denegrir a imagem do concorrente. Nesse caso, geralmente se
recorre ao humor mostrando incoerências das ações ou posições políticas propostas
pelos adversários (Tsakona, 2009). O cerne dessa dissertação, no entanto, não se
concentra tanto nesse tipo de humor, uma vez que focaliza sua atenção sobre os
memes referentes ao candidato Eduardo Jorge. É preciso esclarecer aqui que não serão
rejeitados memes agressivos, que fazem ataques a outros candidatos, mas vale lembrar
que, em geral, essa não foi a abordagem utilizada pela campanha do candidato, nem
pelos eleitores que buscavam interagir com ele.
22

Na página, a grafia utilizada apresenta-se como uma variação da que estamos utilizando, ―zueira‖.
Ver matéria do El País. Disponível em:
http://brasil.elpais.com/brasil/2014/09/22/politica/1411413204_446746.html Acesso em novembro de
2014
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Queremos ressaltar, portanto, que, tal qual seja a forma de humor utilizada, é
inegável que o gênero possui uma função importante como estratégia de propaganda
na política. Um dos aspectos que merecem destaque para esse trabalho, como a
perspectiva freudiana e de diversos outros autores, é que o humor pode ser visto como
característica positiva, que serve como válvula de escape para momentos de tensão,
podendo facilitar a aprendizagem, favorecer relacionamentos e até estabelecer
ligações com o grupo social no qual se está inserido.
Um estudo de Branagan (2007) sobre humor e ativismo aponta que o gênero é
altamente inclusivo, podendo ser usado para convencer as pessoas a apoiar
argumentos específicos, comunicar ou para "alcançar grandes audiências". O humor
pode ainda "empoderar, energizar e inspirar ações, além de criar laços de
solidariedade‖, unindo grupos e ainda se constituindo como um meio eficaz de
resistência, sem o uso da violência (Branagan 2007; p. 51 apud Tay 2012, p.27).
Neste viés, podemos constatar que o humor precisa de reconhecimento,
identificação e, fundamentalmente, de contextualização para fazer sentido. Recorrendo
novamente a Bergson:

[...] para compreender o riso, é preciso colocá-lo em seu ambiente natural,
que é a sociedade; impõe-se, sobretudo, determinar-lhe a função útil, que é
uma função social. Digamo-lo desde já: essa será a ideia diretriz de todas as
nossas reflexões. O riso deve corresponder a certas exigências da vida em
comum. O riso deve ter uma significação social (Bergson, 1987; p.4).

Não por razão diversa, como vimos, o humor é também usado para perpetuar
preconceitos existentes na sociedade, mas que não são expostos abertamente, por medo
ou repúdio social. Como declarou o professor de Literatura, Idelber Avelar, no
documentário O Riso dos Outros, ―o humor se ancora em conceitos solidificados na
sociedade, por isso, é mais fácil fazer piada com estereótipos, pois eles estão postos para
você. A pessoa reconhece o outro ali. Desmontá-los é muito mais difícil‖.
Para Minois (2003), o riso esconde seu mistério. Alternadamente agressivo,
sarcástico, escarnecedor, sardônico, angélico, tomando formas de ironia, do humor, do
burlesco, do grotesco, ele é multiforme, ambivalente e ambíguo. Pode expressar tanto a
alegria pura, quanto o triunfo maldoso, o orgulho ou a simpatia. É isso que faz sua
riqueza e fascinação ou, às vezes, seu caráter inquietante. (2003, p. 15-16).
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O humor também revela significados e permite que seja diferenciado de outras
formas de comunicação consideradas mais sérias. Ele traz a possibilidade de dizer o que
ainda não foi dito, fundamentando-se nos deslizes de sentido, no equívoco, na
polissemia. O seu enquadramento, centrado na ludicidade, permite que temas
controversos e tabus possam vir à tona e que fronteiras sociais sejam encurtadas. De
acordo Shifman e Blondheim (2010), as pessoas costumam dizer ironicamente o que
elas não têm coragem de dizer normalmente.
Por isso, uma leitura atenta e cuidadosa dos conteúdos humorísticos pode
fornecer certos insights sobre o que as pessoas efetivamente pensam a respeito de
determinados assuntos, mas muitas vezes não falam seriamente pelos mais diversos
motivos. Logo, é possível afirmar que, através do humor, pode-se observar o que está
sendo dito nas entrelinhas, o que está escondido sob a égide moral das convenções
sociais.
Apesar da aludida ambiguidade inerente ao humor, a maioria dos cidadãos
comuns concorda com a assertiva de que o bom humor é algo positivo e valioso para a
interação humana em geral24. Desta maneira, é possível afirmar que o humor está
presente e exerce grande influência sobre o cotidiano, sobre as relações e também sobre
a política, esta entendida aqui como atividade ampla que permeia as decisões de
interesse dos cidadãos, como ciência da organização social e não apenas sob a ótica
institucional, como a relação entre atores políticos e eleitores.
Como parte da cultura popular, o humor pode ser compreendido como
ferramenta acessível para explorar diversos âmbitos, sendo utilizado por eleitores,
imprensa e também pelos próprios candidatos, à medida que se apropriam cada vez mais
do gênero para se promover e consequentemente obter mais votos. No próximo tópico,
será trabalhado melhor esse vínculo entre cultura popular e humor, informação e
entretenimento nos diversos meios de comunicação.

24
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Diversas pesquisas já foram realizadas sobre as qualidades mais valorizadas. Segundo uma pesquisa da empresa de
verificação de crédito (Experian), citada pelo jornal Daily Mail em 2014, ter um parceiro que as faça rir ao lado
foi a preferência de 8 em cada 10 mulheres. Numa outra pesquisa, realizada por um site brasileiro de
relacionamentos, 68% dos homens e 80% das mulheres que assinalaram como fundamental o companheirismo.
Na segunda posição, 46% do público masculino e 36% do feminino votaram como característica importante o
bom-humor. A empresa LG Sistemas também colocou o bom humor como um dos valores organizacionais da
companhia. De acordo com Karina Pimentel, gerente de RH, o aumento da competitividade, ocasionado pelo
evento da globalização e pela acirrada corrida empresarial em busca da manutenção das suas sobrevivências neste
novo cenário, acarretou em um ambiente de trabalho de maior pressão e o bom humor seria fundamental nesse
ambiente.
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2.3

Cultura popular, informação e humor

Enquanto a política institucional concentra-se em práticas tradicionais de
participação, como as eleições e a ação popular organizada, o que se nota é que o
entretenimento e a cultura popular têm estado cada vez mais presentes nessa esfera
como tentativa de atrair eleitores. Diferentes autores (MANIN, 1995; BOBBIO, 2000;
LATTMAN-WELTMAN, 2014, entre outros) têm discutido e questionado os
pressupostos de uma crise na representação democrática.
A despeito das conclusões desses autores sobre a evidência ou não de uma crise,
muito se tem chamado a atenção para uma diminuição gradativa da participação popular
no processo político-eleitoral, não só no Brasil como em diversos países do mundo. A
situação manifesta-se através de um sentimento de ineficácia e de não representação
frente aos anseios públicos, à medida que os eleitores enxergam seus votos não como
instrumentos capazes de trazer mudanças significativas, mas, muitas vezes, apenas
como ferramenta de manutenção do poder constituído. Isso se dá uma vez que os
partidos e candidatos parecem se homogeneizar cada vez mais em suas propostas e
práticas.
O desengajamento público, a falta de mobilização popular e o não interesse por
questões coletivas são vistos ainda como ameaça à legitimidade das instituições
democráticas e à democracia como um todo. Isto tem levado diversos pesquisadores a
buscarem respostas sobre os motivos dessa ―crise‖ e, ainda, a pensar em formas de se
revitalizar a participação política. A complexidade inerente a um campo hermético
como a política e seu distanciamento com o cidadão comum em períodos não eleitorais
contribuem para um maior afastamento entre governantes e governados. A aproximação
entre política e cultura popular, no entanto, tem sido objeto de estudo de alguns
pesquisadores e nos revela como a cultura pode ser uma ferramenta para atrair o cidadão
comum de volta à política.
Van Zoonen et al. (1998) afirma que a cultura pop é vista frequentemente como
―sinônimo de desinteresse político e consumismo irresponsável [...] percebida como
mero entretenimento e irrelevante para as preocupações da sociedade". Discordamos
respeitosamente dessa afirmação e entendemos que o estudo da cultura popular traz
aspectos importantes sobre os costumes e o modo de viver das pessoas, tendo um
impacto social para a compreensão das sociedades e seus pensamentos.
.
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Os indivíduos se envolvem com a cultura popular de formas distintas, incluindo
discutir e ―procurar mais informações‖ sobre os textos que consomem (Williams 2008:
26). Nesse sentido, produtos midiáticos, como programas de televisão, podem funcionar
como tópicos de discussão casuais, contribuindo para formação de opiniões e interesses.
O presente trabalho, no entanto, vai além e procura abordar a questão política a
partir de um olhar sobre a criatividade da cultura. Apesar de nos referirmos aos memes
do candidato Eduardo Jorge, buscamos ir além daqueles fornecidos apenas pela
campanha oficial. Entendemos que, por se tratar de um candidato minoritário, é
importante nos atentar principalmente aos conteúdos criados e compartilhados de forma
espontânea25 pelos usuários, vistos como brincadeiras despretensiosas, que trazem
referências da cultura popular e, muitas vezes, acabam sendo reapropriados pelo próprio
candidato como forma de visibilidade social. Vimos que, no caso de Eduardo Jorge,
além de produzir, a campanha também se apropriou de conteúdos dos usuários para
levantar temas, propor debates e convidar o eleitorado a se engajar na disputa eleitoral.
Apesar de serem, muitas vezes, taxados como conteúdos simplórios, sugerimos
que através desses textos, imagens, vídeos, sons, entre outros, os indivíduos estão, na
verdade, participando na tomada de significado e dividindo suas opiniões políticas de
forma simples e com pouco esforço. Diferente de outras mídias, através das redes
sociais, o cidadão consegue envolver-se ativamente, dando respostas, expondo opiniões
e posicionamentos através de elementos da cultura popular.
Outro autor que busca analisar as relações entre política e cultura é o sociólogo
Jeffrey Goldfarb. No livro Reinventing Political Culture, Goldfarb discute casos
contemporâneos de poder político interligados e mediados através da cultura. Conforme
o autor, a dimensão da cultura política é normalmente empregada para indicar uma sina
ou destino político. Mas por princípio ela não se resume a isto. Uma série de autores, a
começar pelo próprio Tocqueville – ainda que ele não tenha utilizado a expressão –,
aplicam um certo sentido sociológico à sua compreensão, que envolve o
reconhecimento de uma herança – na acepção de memória ou patrimônio – mas também
de crítica e criatividade. (CHAGAS, FREIRE, et. al 2015).
Goldfarb descreve ainda casos em que a política e a cultura se encontram para
provocar a mudança social a partir de baixo. Seu principal foco é colocado sobre os
25
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Não estamos desprezando a militância, mas no caso de Eduardo Jorge foram observados muitos memes
de discussão pública (ver Chagas, Freire et al.). Tais conteúdos podem ser utilizados também pela
militância, mas são em geral espontâneos, criados por diversos tipos de usuários diferentes
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elementos sutis, transitórios nas práticas culturais cotidianas que levam ao
enfraquecimento de relações oficiais entre a política e a cultura existente - como têm
sido descritas por autores como Weber, Marx ou Foucault. É nesse ponto que o autor
(2012, p. 27) argumenta que nem toda compreensão da política está sujeita a um grau
específico de formalidade. ―Embora muito da vida política esteja ancorada em partidos,
instituições governamentais e outras organizações explicitamente políticas, uma grande
parcela da ação política ocorre fora desses limites‖ (GOLDFARB, 2012, p. 29).
Nessa perspectiva, o que Goldfarb (2012) espera em sua obra não é apenas
compreender a capacidade democrática de dentro de instituições, mas também a
possibilidade de ampliar as democracias liberais existentes através da cultura e do
conhecimento científico. É esse duplo movimento: da cultura do poder ao poder da
cultura que nos interessa nessa pesquisa, isto é, a noção de que a cultura fortalece e
enfraquece a política simultaneamente; e esta, por sua vez, contribui para moldar e
legitimar a primeira.
A própria releitura da história americana por Barack Obama é um dos estudos de
caso para análise de Goldfarb ao estudar política interligada à cultura. O autor defende
que o discurso do presidente americano seria uma espécie de arte, que entre outras
coisas, é usada para redefinir a noção do "sonho americano" e o discurso
contemporâneo de corrida eleitoral. Dessa forma, a visão do autor é a de que Obama
seria tanto um realizador de mudanças como um exemplo desta transformação. Obama
estaria desafiando uma visão nostálgica dos EUA, ao mesmo tempo em que demonstra
uma evolução do senso comum americano: "Obama tem tentado enfatizar a necessidade
de ligar o individualismo à preocupação com o bem comum, enquanto seus opositores
entraram na disputa com a noção de que o caminho para alcançar o bem comum é
através de individualismo".
Isso comprova como a "política das pequenas coisas" pode desafiar regimes
hegemônicos, estimulando novas leituras da história e de como a cultura é capaz de
contribuir para o abalo das relações de poder. Essa vertente nos parece importante
justamente para compreender como a política permeia as relações sociais e é perpassada
o tempo inteiro pelo terreno da construção simbólica. Como alegou Ribeiro (1998),
―estamos imersos em processo político que penetra todas as nossas atitudes, toda a
nossa maneira de ser e agir, até mesmo porque a educação, tanto a doméstica quanto a
pública, é também uma formação política‖. Ou seja, a política influencia a vida
.
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cotidiana, ao mesmo tempo em que se encontra presente em boa parte das nossas
relações sociais e culturais.
Dito isto, propomos ainda que o humor político na Internet contribui para a
criação e consolidação de uma estrutura compartilhada, que absorve e ressignifica
conteúdos da cultura popular, estreitando laços entre os usuários e desenvolvendo uma
nova experiência de letramento midiático, conforme apontam Knobel & Lankshear.
(Chagas, Freire, et al. 2015).
Seguindo essa linha, o humor em sua relação com a política, pode ser visto como
instrumento para ―gerar atenção e empatia, para que o candidato seja lembrado e até
mesmo para provocar mudanças nas atitudes e comportamento dos eleitores‖. (Zepeda
et al., 2014).
A análise dos memes de humor relacionados ao candidato Eduardo Jorge exige
mais do que saber o significado do humor e suas representações. Há que se entender a
função deste humor e sua significação no universo digital, analisando o gênero como
instrumento de persuasão, a partir da dinâmica entre o candidato e os usuários. Isto é,
mais do que simplesmente investigar o humor encontrado nos conteúdos relativos a
Eduardo Jorge, buscamos entender se há algum tipo de debate público suscitado pelos
eleitores a partir do humor e de como o candidato se apropriou do gênero, passando a
integrá-lo à sua campanha.
Reboul (2004) ressalta, a partir do estudo da retórica, que os aspectos da
enunciação e emocionais da apresentação do discurso (entonação, escolha de palavras,
elementos gestuais) são fundamentais no processo de persuasão, tanto quanto a seleção
das informações (argumentos) e sua organização de forma estratégica e conveniente.
Apesar de ter a consciência de que os memes não faziam parte do discurso oficial da
campanha, eles passaram a ser utilizados pelo candidato na tentativa de aproximar o
eleitorado, fazendo muitas vezes uma ponte para a discussão ―séria‖.
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A imagem ao lado (fig. 10) foi retirada do
Facebook oficial de Eduardo Jorge, o candidato usa
uma linguagem informal, aludindo a um jogo de
cartas para tratar de assuntos referentes à
campanha eleitoral, convidando os internautas a
interagirem com ele.

Mais à frente será esmiuçado como o humor pode ser utilizado como elemento
de convencimento. No entanto, antes será brevemente apresentado como o humor se
insere e é modificado através da web.
Tendo em vista que o objeto dessa dissertação são os memes veiculados na web
se faz necessário situar o leitor sobre o ambiente em que estão inseridos. Vale sublinhar,
de imediato, que as redes influenciam e modificam o comportamento dos usuários,
criando também formatos próprios de se fazer humor.

2.4

Formas de humor on-line e compartilhamento

O processo de adequação da política a narrativas mais simplificadas, seja em
decorrência da lógica midiática, de dinâmicas cognitivas ou do baixo interesse do
cidadão médio é um tema em constante debate na área da Comunicação Política.
Conforme abordado anteriormente, a comunicação e a cultura de massa
ocuparam um papel tão primordial no campo da política que tomaram um papel central
na contemporaneidade. A limitação física, a dificuldade de entendimento da
―linguagem e ritos da política‖, além da grande quantidade de ocupações na
contemporaneidade impõem ao sistema democrático a necessidade de mediação do
.
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sistema político por tecnologias da comunicação e meios de comunicação de massa,
tendo em vista que sua legitimação provém da esfera civil (GOMES, 2004, p.321).
Dessa maneira a forma do discurso político também é atingido, tornando-se mais
imagético, intimista e mais difuso.
Conforme Habermas, a fonte de legitimidade política não provém da vontade
dos cidadãos individuais, ―mas sim do resultado do processo comunicativo de formação
da opinião e da vontade coletiva‖ (Habermas, 1990, p. 37). O surgimento da web, no
entanto, estabelece novas formas de comunicação e, em alguma medida, novas
possibilidades frente à centralidade da informação.
A estrutura da comunicação em rede que caracteriza a Internet, por exemplo,
traz diferenças fundamentais para cada elemento do processo comunicativo. Como
salientado previamente, trata-se de uma forma de comunicação dispersa e capilarizada,
fundamentalmente não hierárquica, em que emissores alternativos e atores políticos
marginais podem produzir eventos noticiáveis, procurando atrair a atenção dos usuários,
candidatos e até jornalistas, transformando-se consequentemente em uma nova arena de
disputa política.
Os usuários, por sua vez, passam a produzir e reproduzir conteúdos, interagindo,
trocando informações e inventando linguagens próprias na web. A facilidade de acesso
a praticamente qualquer tipo de conteúdo e a capacidade de armazenamento de dados
faz com que os sujeitos disponham de maior quantidade de recursos para se
apropriarem. Exemplo disso é que diversos conteúdos como vídeos pessoais, fotografias
e produções independentes começam a se multiplicar no espaço da rede.
Neste ambiente de interatividade e maior autonomia no que tange à produção e
publicação de textos, a Internet se constitui um terreno fértil também para a construção
do humor. Isto é, as novas tecnologias de informação (TICs) são vistas como potenciais
facilitadoras de um estilo informal de comunicação, em que o humor desempenha um
papel central. Por sua grande capacidade de propagação e a natural propensão para
disseminar peças com temas engraçados nos sites de redes sociais, alguns conteúdos
acabam alcançando um maior número de pessoas de forma bem acelerada e se tornam
virais. Hemsley e Mason (apud Shifman 2014), assim como outros acadêmicos e
estudiosos da área, definiram três atributos essenciais para que algo possa ser
considerado um viral: (i) difusão de pessoa para pessoa; (ii) grande velocidade,
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reforçada pelas redes sociais; (iii) amplo alcance e em múltiplas plataformas. E o humor
é, sem dúvidas, um dos que mais rapidamente se difundem.
Já Knobel & Lankshear (2005) apontam o humor como componente mais
importante para memes bem-sucedidos analisados entre 2000 e 2005. De acordo com os
autores, os conteúdos encontrados em memes mais replicados variam de humor
peculiar, passando por paródias, ironias e ‗potty humour‘, que seria um humor
escatológico.
De acordo com estudos recentes sobre campanhas eleitorais on-line, o envio e
recebimento de piadas foi a atividade política mais popular durante a eleição
presidencial americana em 2004 (Coleman 2005 apud Shifman 2007) e mais de um
terço dos usuários da Internet no Reino Unido usam a rede para encontrar piadas,
desenhos animados ou outro tipo de material humorístico (Dutton et al, 2005 apud
Shifman, 2007).
O humor na web aparece em sites de tipos diferentes, abrangendo blogs
pessoais, sites de redes sociais, canais de vídeos, entre outros e parece altamente
significativo para a lógica de fugacidade das redes. Shifman (2007) destaca que em
relação ao humor na Internet especificamente, há duas formas diferentes de
funcionamento: (1) a web é tida como mediadora das formas tradicionais de humor
(replicando piadas, por exemplo) e (2) ajuda a criar formas próprias de humor, como
fotografias manipuladas digitalmente, memes, spoofs 26, entre outros. A autora assinala
ainda como as novas formas de humor on-line estão intimamente ligadas a
características fundamentais da Internet, especificamente a interatividade, multimídia e
o alcance global.
A interatividade seria percebida como uma chave importante para a
compreensão das implicações sociais da Internet. No entanto, as definições do conceito
bem como os métodos para a sua operacionalidade, permanecem em disputa. O termo
interatividade com qual estamos trabalhando faz alusão ao processo de influência
recíproca, em que os participantes ou usuários têm um potencial de serem fontes e
receptores de conteúdo e interação. De acordo com Primo (2008), o conceito de
interatividade está pautado na ação entre os participantes do encontro. Para o autor, a
comunicação não é apenas um conjunto de ações para com outra pessoa, mas sim a
interação criada entre os participantes. Isto é, um indivíduo não comunica, na verdade
26
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ele se integra ou passa a fazer parte da comunicação; ―a interação é caracterizada não
apenas pelas mensagens trocadas (o conteúdo) e pelos interagentes que se encontram em
um dado contexto (geográfico, social, político, temporal), mas também pelo
relacionamento que existe entre eles‖. (PRIMO, 2008, p.111).
Já o conceito de multimídia, de acordo com Shifman (2014), apresenta dois
significados. O primeiro refere-se à capacidade da Internet como tecnologia digital, para
transmitir e combinar estruturas de comunicação existentes, como roteiro e som,
imagens estáticas e imagens em movimento. A outra seria a competência da rede para
armazenar e distribuir conteúdo digitalizado a partir dos meios de comunicação que
antes se mantinham separados, tais como programas de TV e jornais impressos que
detinham o monopólio desse conteúdo.
O conceito é pertinente, pois se trata de um elemento fundamental da Internet e
pode ser entendida a partir da noção de remediação, cunhada por Bolter e Grusin
(1999). Por remediação (remediation) entende-se o processo de renovação de velhos
conteúdos efetuado pelos novos meios. Ou seja, os novos meios de comunicação
revitalizam os conteúdos dos anteriores, permanecendo desta forma uma ligação entre
novos velhos meios (BOLTER, GRUSIN; 1999).
Este processo pode ocorrer em diferentes níveis: no caso dos meios digitais, o
nível pode variar entre uma melhoria discreta do meio antecessor, mantendo algumas
das suas características, até remediações mais profundas, em que o novo meio digital
tenta absorver completamente o anterior. Bolter e Grusin (1999) acentuam ainda que o
velho meio está sempre presente porque, de uma forma mais ou menos visível, o novo
meio depende sempre do anterior, criando-se muitas vezes uma relação semântica entre
os dois. A Internet seria então um canal que remedia todos os meios, pois possui muitos
recursos e aspectos inovadores. Podemos dizer que ela inclui (de forma adaptada) os
jornais, as revistas, a televisão, o rádio, entre outras mídias. Um exemplo atual seria o
YouTube, site que permite ao usuário postar e assistir vídeos, no qual percebermos um
novo tipo de experiência midiática. Os memes também estão circunscritos nesse
universo e por isso, encontra-se desde imagens, até gifs (imagens animados), vídeos,
etc.
A terceira característica da Internet que propicia novas formas de humor on-line
seria o alcance global. Embora tal aspecto possa ser relativizado, sobretudo por conta
dos diferentes níveis de acesso à Internet em países como o Brasil, é evidente que a web
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abre espaço para novas formas de comunicação e possibilita uma relativa quebra de
barreiras físicas.
Apesar de não ser uma característica em si, outro ponto que merece destaque é o
valor da imagem na web. Diferentemente do caráter documental registrado em meios de
comunicação como o jornal impresso ou a televisão, a imagem como fonte de humor
colide, muitas vezes, com o estatuto da verdade. Assim, ao nos depararmos com uma
piada na Internet, por exemplo, é essencial que esteja explícita a natureza da
manipulação digital, que geralmente dá o tom humorístico dos memes da Internet. Os
novos tipos de humor na web se tornaram populares, em grande medida, com o auxílio
do desenvolvimento de softwares de criação e manipulação de imagens, como o Paint,
por exemplo.
Dessa maneira, é possível notar que memes de humor reúnem vários desses
elementos e se enquadram nas três características descritas acima: interatividade,
multimídia e alcance global, além do forte apelo imagético que também pode ser
entendido como uma das funções multimídias. Sob essa perspectiva, os memes de
humor são dotados de alto teor interativo, capazes de atingir um grande número de
pessoas.
Mas qual a explicação para que as pessoas compartilhem, criem e se apropriem
desses conteúdos humorísticos na Internet? Recorrendo mais uma vez a Shifman
(2014), a autora indica que o humor confere positividade a uma história. E segundo os
estudos de Johan Berger e Katherine Milkman (apud SHIFMAN, 2014), há uma ampla
tendência para que os usuários compartilhem mais conteúdos com teor positivo do que
conteúdos com teor negativo, principalmente na era de exposição digital.
Conforme observado anteriormente (Chagas, Freire, et al. 2015), Berger e
Milkman enumeram seis fatores para o compartilhamento de conteúdos nas redes: a
positividade (positivity), o teor emocional (provocation), a simplificação e clareza
narrativa (packaging), a participação ou interação com o receptor (participation), o
prestígio do autor original (prestige) e o tempo e o espaço legados a ele (positioning). O
humor responde destacadamente a pelo menos três destes aspectos (positivity,
provocation e packaging).
Portanto, ao observar a difusão de uma determinada peça ou comportamento na
Internet, fica explícito que o humor é um dos fatores mais levados em conta na hora de
compartir algum conteúdo. O internauta posta, compartilha e curte o que julga
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interessante, o que reflete suas impressões sobre um tema, o que o afeta ou o sensibiliza
de alguma forma, por isso o humor é um elemento tão característico das redes.
Em relação ao compartilhamento de memes especificamente, apresentamos duas
explicações para o sucesso dos memes de humor na Internet. Em primeiro lugar,
propõe-se uma questão econômica. Em uma sociedade pautada pela economia da
informação, na qual a atenção das pessoas é um bem valioso, os memes têm a
capacidade de atrair o interesse de indivíduos e comunidades para determinados
assuntos e situações (SHIFMAN, 2014).
A segunda explicação se dá por conta dos laços desenvolvidos através da criação
ou reapropriação dos memes. Ainda que difusos, esses laços existem. Criar,
compartilhar ou remixar um meme é fazer parte de uma comunidade que pode até ser
anônima, mas não menos relevante (SHIFMAN). Memes são compartilhados em sites
de redes sociais pelo mesmo motivo que as pessoas contam piadas: para que as pessoas
se sintam inseridas socialmente, façam parte do grupo.
Da mesma maneira, os candidatos também passam a se adequar às novas
práticas e a incorporar tais elementos em suas campanhas. Mas será que esse tipo de
humor é uma estratégia de persuasão eficaz em campanhas eleitorais? Qual é o efeito
gerado pelo uso do humor na conduta e no comportamento dos eleitores? Quais as
vantagens competitivas geradas pelo uso do humor no processo eleitoral como parte da
estratégia política? Essas são algumas das perguntas que tentaremos responder a seguir.

2.5

Humor como elemento de persuasão
Que o humor é uma ferramenta de persuasão e pode tornar os assuntos mais

cativantes e os argumentos mais compreensíveis nós já sabemos. Como foi dito,
programas humorísticos com conteúdo político disponibilizam temas que podem
influenciar o público na hora de votar e o cidadão comum se ancora, muitas vezes, em
informações recebidas através da mídia.
Os candidatos também utilizam o humor como instrumento de sedução, seja para
se aproximar de seu público alvo, seja para desqualificar seus opositores. Assim, a
linguagem é, sem dúvida, um dos fatores relevantes para o humor, que se baseia, entre
outros aspectos, em elementos retóricos. ―Preocupada com a arte de produzir discursos
persuasivos, a retórica se estabelece no mundo das verdades contingentes e se vale da
.
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exploração da razão e da afetividade como meios para obter sucesso‖ (Carmelino, 2012;
p.40). A retórica é tida como ―a arte de persuadir pelo discurso‖, no qual a linguagem se
caracteriza como ―produção verbal, escrita ou oral, constituída por uma frase ou por
uma sequência de frases, que tendo começo e fim apresenta certa unidade de sentido‖
(Reboul, 2000; p.14).
Se continuarmos pensando na linguagem como arma de estratégia política,
teremos no marketing um forte elemento de persuasão eleitoral. Um ótimo exemplo é a
(re)construção da imagem do então candidato Luís Inácio Lula da Silva para o cargo de
presidente da República, em 2002. A faceta sorridente e conciliadora, com uma
linguagem menos agressiva e mais amigável, em detrimento a um político combativo o
transformaram-no em ―Lulinha paz e amor‖.
Apesar de entendermos o humor como elemento retórico benéfico para
estratégias eleitorais, não faz parte do nosso escopo entender o fenômeno do ponto de
vista da performance dos candidatos, afinal muitos são os esforços que buscam analisar
tal relação. Outros buscam ainda investigar o humor como ferramenta de propaganda
política e suas influências para os eleitores. Argumentamos, no entanto, que raros são os
estudos que buscar averiguar o uso do humor na política do ponto de vista da expressão
do cidadão conectado, como se pretende fazer nessa dissertação.
Compreendemos que analisar os memes como expressão discursiva nos permite
avaliar sentidos produzidos não só pela mídia ou pelos candidatos, mas também pelo
coletivo de internautas. Não estamos aqui dizendo que os memes não são também
criados e circulados pelas campanhas e profissionais de mídia, mas que em geral, boa
parte desses conteúdos surge como discurso construído coletivamente. Isso significa que
não estamos mais limitados às reações do eleitor aos discursos apresentados pela mídia
ou pela estratégia de campanha dos candidatos, e sim que estamos diante dos
enunciados produzidos e compartilhados pelos próprios eleitores.
Sabemos, entretanto, que os eleitores em geral não se interessam por política, e é
justamente por esse motivo que os próprios políticos utilizam estratégias para entreter e
tornar a prática política mais atraente. Conforme observa Bennett (1979), ―a brincadeira
ou jogo político é geralmente o primeiro comportamento adotado por grupos de
indivíduos alienados ou pouco envolvidos com a discussão pública‖.
Assim, os ambientes midiáticos que hoje conhecemos podem ser vistos como
espaços de oportunidades informativas (Bennett, 2007), o conhecimento e a capacidade
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para reutilizá-lo contribuem para um escalonamento social, tendo em conta que neste
novo milénio a gestão da informação, dada a sua natureza vasta e fragmentária, vai
constituir um fator de relevância social, baseado no capital adquirido nas relações
familiares, sociais e escolares. Alicerçado sobre a lógica de ação conectiva, sugerida por
Bennett e Segerberg (2012), na qual as dinâmicas coletivas nas redes sociais são vistas
como influenciadoras de comportamentos é que a atividade política realizada na web se
circunscreve. Isto é, Bennett e Segerberg ao tratar a organização da ação, mesmo que
não aludam especificamente a atividades lúdicas ou humorísticas, afirmam que a ação
política nas redes acontece através do processo de difusão interativo e viral dos frames
individuais, notadamente por meio de apropriações pessoais, imitações e do
compartilhamento social do conteúdo. Sendo assim, nada mais pertinente que trazer os
memes para esse contexto.
O humor aparece atrelado a tal dinâmica, pois além de fazer parte do universo
dos memes, atua simultaneamente como elemento de descontração e crítica contra o
Governo, campanhas eleitorais, cenários de crise, entre outros, cumprindo o objetivo de
gerar comprometimento e diálogo entre os participantes. Entendemos que a brincadeira
política de Bennett apesar de referir a contextos sérios, pode ser também interpretada
como atividade lúdica, que envolve, entre outros recursos, o humor.
Nesse sentido, a ironia, o chiste, a sátira e até a intertextualidade utilizada nos
memes de humor são componentes relevantes para o processo persuasivo. À medida que
a linguagem humorística constrói elos emocionais e permite expressar coisas que não
poderiam ser ditas de outro modo, admite a ironia, o duplo sentido e é capaz de atingir e
convencer de forma mais sútil. Ironia deve ser pensada aqui enquanto uma forma de
propor uma relação entre mundos que se encontram no imaginário da linguagem.
Rapport & Overing (2003), apontam que a ironia joga com uma possibilidade de
alteridade ilimitada. Vista assim como uma prática duradoura e ubíqua, pela qual as
pessoas perdem a segurança do que são ou parecem ser, e criativamente exploram o que
poderiam ser. Nesse sentido, a ironia pode ser compreendida como um processo pelo
qual os seres humanos tornam até mesmo o mais apreciado de seus valores, crenças e
desejos em uma questão aberta, livre à parodização e/ou substituição (Rapport &
Overing, 2003; p.212). Os autores admitem, por sua vez, uma controvérsia que credita à
quebra de paradigmas proveniente da revolução tecnológica o surgimento da ironia.
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Desta forma, a ironia enseja a ambiguidade, sem favorecer uma leitura
definitiva. Trata-se assim de um jogo duplo, cujo potencial criativo é expresso através
da superposição de diferentes camadas semânticas a uma mesma mensagem.
Em continuidade, apontamos ainda nessa dissertação como tais conteúdos de
humor podem e, no caso do candidato Eduardo Jorge, foram apropriados pela própria
campanha como elemento impulsionador de interação, mesmo quando o próprio
candidato era o objeto do humor.
Sugerimos que a discussão sobre humor como ferramenta de persuasão pode
contribuir para compreendermos não apenas a relação entre candidatos e eleitores, mas
também para depreender, no caso de Eduardo Jorge, como o comando de campanha e a
própria militância se apropriaram de tais conteúdos para convencer os eleitores. Nesse
sentido, vale abordar como o humor pode ser uma ferramenta para a retórica dos
candidatos e como instrumento de marketing político.
Falar em retórica atualmente não é tarefa fácil, visto que o conceito tomou
diversos sentidos, alguns até pejorativos. ―Para o senso comum, a retórica é sinônimo de
coisa empolada, artificial, enfática, declamatória, falsa‖ (Reboul, 2004). No entanto,
conforme constataram Perelman e Olbrechts-Tyteca, a retórica seria a arte de
argumentar, com finalidade de convencer.
Outros estudiosos consideram a retórica como um estudo de estilos e figuras.
Reboul (2004) afirma que a articulação dos argumentos e do estilo numa mesma função.
Compreendemos a importância dos outros conceitos de retórica, mas nessa dissertação
damos ênfase à perspectiva persuasiva, cujo conceito se resume como ―o estudo das
técnicas discursivas que visam a provocar ou a aumentar a adesão das mentes às teses
apresentadas a seu assentimento‖ (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA apud
PERELMAN, 2000, p.141).
A retórica, entretanto, não se trata necessariamente do poder de convencer
alguém de algo, mas se constitui como a arte de encontrar meios possíveis para que tal
finalidade seja cumprida. Ou seja, são os artifícios utilizados a fim de mobilizar um
auditório a aceitar uma conclusão. E em muitas ações retóricas, o humor se caracteriza
como elemento importante, justamente pela sua capacidade de prolongar a atenção e
manter uma plateia atenta e interessada. Reboul (2004) afirma que em retórica, a razão e
os sentimentos andam juntos e são indissociáveis e o humor, portanto, seria um dos
elementos que facilitam o processo de persuasão.
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Para compreendermos tal função, é preciso entender os meios pelos quais é
possível persuadir. Como salienta Reboul (2004), considerando-se que, em retórica,
razão e sentimento são inseparáveis, alguns meios de persuadir são de ordem racional,
enquanto outros são de natureza afetiva. O humor se enquadra como elemento de caráter
afetivo e/ou emocional, pois provocam sentimentos e emoções. Os meios que dizem
respeito à afetividade, foram definidos por Aristóteles – um dos primeiros teóricos a dar
importância ao estudo da retórica –, como pathos e ethos. Há ainda uma terceira
categoria que se ancora na lógica: o logos, que apesar de ser citado aqui não é foco
desse trabalho. A presença de todas essas partes do discurso, quando bem articuladas,
garantiria da retórica do orador.
O ethos e, sobretudo, o pathos apresentam maior relação com o nosso objeto de
pesquisa. O primeiro se trata do caráter que o orador deve assumir para chamar atenção
e conquistar a confiança do auditório. O segundo diz respeito às emoções, às paixões
que o orador deve suscitar no auditório com seu discurso.
Na concepção aristotélica, o ethos apresenta dois sentidos: um ético, moral, que
abarca virtudes e ações do orador no momento da argumentação, independentemente de
serem ou não reais; mas que sejam ao menos verossimilhantes. E o outro, imparcial,
relacionado ao fato do orador moldar seu discurso de acordo com o auditório, levando
em conta idade, sexo, hábitos, condição social, etc. Embora os dois sentidos de ethos se
encontrem em campos semânticos opostos, são essenciais para convencer pelo discurso,
uma vez que um não se realiza sem o outro.
Já o pathos é o aspecto retórico centrado especificamente nas paixões e nas
crenças que provocam a emotividade do auditório, ao qual o orador apela no momento
da elaboração discursiva. No discurso retórico, como aponta Aristóteles, o esforço para
despertar paixões e sensações, (sejam elas positivas ou negativas, tais como calma,
confiança, compaixão, simpatia, solidariedade ou ódio, temor, vergonha, inveja,
indignação, ciúme, desprezo) é carga emotiva que está subordinada ao argumento para
atrair o interesse, prolongar a atenção, provocar ação, mobilizar o auditório em favor de
uma tese, compelir o auditório a aceitar uma conclusão.
Vale frisar que as paixões não são necessariamente virtudes ou vícios
permanentes, mas estão, muitas vezes, relacionados a estados de espírito passageiros,
que refletem os estímulos recebidos, como por exemplo, quando um orador conta uma
piada e os espectadores reagem com risadas.
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A partir do exposto, fica claro que o discurso retórico se configura pela intenção
de persuadir, mobilizando, para isso categorias como ethos, pathos e logos. A eficácia
da persuasão depende, portanto, da interação entre orador e auditório, da imagem que
um faz do outro, da adequação do discurso aos propósitos de um e aos anseios do outro.
Desse modo, a nova retórica é entendida como aquilo que um discurso tem de
persuasivo, incluindo aí elementos originados da afetividade como paixão, opinião,
humor, etc.
Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996) reconhecem o papel do humor e sua
eficácia argumentativa. Na perspectiva retórica, argumentam, o humor pode ser um
artifício valioso para despertar interesse, sensibilizar, incitar uma posição ou opinião,
capturar a benevolência e provocar ação, conforme abaixo:
O humor (tratado pelos autores de cômico) é um elemento importantíssimo
para conquistar o auditório ou, mais comumente, para firmar uma comunhão
entre o orador a o auditório, para efetuar desvalorizações, notadamente para
ridicularizar o adversário, para operar diversões oportunas. Na construção do
discurso retórico, não há dúvida de que o humor contribui para a constituição
do ethos do orador (bem-humorado, divertido ou perverso, sarcástico,
diabólico) e influencia o estado de ânimo do auditório, paixões (o riso, a
alegria, a calma ou a raiva e a dor). Assim, movimentar o auditório por meio
do humor pode ser muito perigoso ou muito confortável (Perelman 1996
apud Carmelino, 2012; p.48).

Nessa linha, a sociedade contemporânea absorveu a arte retórica na forma do
tradicional discurso político e ao vislumbrar tal panorama, os políticos constataram a
necessidade, cada vez maior, de se investir em formas práticas e usuais para ampliar o
alcance e, consequentemente, o impacto das mensagens políticas, seja por qual meio for.
Estamos tratando o tempo inteiro de retórica no discurso do orador, mas além do
discurso oral propriamente dito, a retórica das redes é de fundamental importância para
compreender em que contexto se insere essa pesquisa. Nesse ponto, convergimos com a
Nova Retórica, de Perelman, que tem como foco a análise da estrutura da argumentação
em textos escritos e não apenas os discursos orais grandiloquentes.
A justificativa para a opção pela modalidade escrita é a importância que esta
adquiriu na sociedade hodierna. A ênfase nos textos escritos dos mais variados gêneros
e tamanhos, afirma Perelman, produz resultados mais amplos se comparados aos
resultados da retórica antiga, limitada aos discursos orais e portanto perecíveis, com
influências menos duradouras na história social, política e cultural de uma dada
comunidade.
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Nesse viés, podemos transpor tal conceito também para a retórica digital, ou
seja, para a gramática das redes. Isto é, argumentamos que a nova retórica constitui o
uso da linguagem em qualquer gênero textual e, portanto, também no digital, ancorado
nos mais diversos suportes, sejam novos ou antigos. Em meio à avalanche de
informações e linguagens que a convergência tecnológica propicia, argumentamos que a
retórica digital formada consuetudinariamente pelos usuários da web se faz primordial
para compreendermos as interações on-line.
Assim quando um eleitor faz uma piada ou cria/compartilha um meme, mesmo
que de maneira aparentemente despretensiosa à primeira vista, está expressando sua
opinião e mobilizando outras pessoas a compartilharem da risada. Os memes abaixo
fazem alusão a Aécio Neves e ao suposto fato de ele ser usuário de drogas. Com uma
pitada de humor, que envolve linguagem irônica e referências textuais (figs. 12 e 13), os
memes carregam um sentido pejorativo e se apoiam na brincadeira para desqualificar o
candidato, retratando-o com um rosto abatido.

Fig. 11 – Meme de humor ironizando
a relação de Aécio Neves com as
drogas

Fig. 12 - Outro meme de humor
ironizando a relação de Aécio
Neves com as drogas, com
referência intertextual à musica da
banda Legião Urbana.

Fig. 13 – Mais um meme de
humor ironizando a relação de
Aécio Neves com as drogas,
com referência interxtual à
bíblia.

Os candidatos, por sua vez, também não deixam de se apropriar da gramática
digital para seduzir e convencer os eleitores. Além dos websites e páginas oficiais de
redes sociais, os candidatos passaram a utilizar memes e outros formatos web para
chamarem atenção do público. A própria candidata Dilma Rousseff já possuía mais de
uma página voltada à interação antes das eleições, como a Dilma Rousseff e a Dilma
Bolada. O perfil nas redes sociais é reconhecido por sua linguagem informal e que
dispõe do humor como forma de comunicação. Além de Dilma, outros candidatos viram
o quão favorável e oportuno era usar a linguagem adequada para se comunicar com o
eleitor conectado. Os memes abaixo são exemplos de como as campanhas utilizaram a
linguagem das redes para divulgar ideias e convencer eleitores.
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Os memes (figs. 14, 15 e 16) se referem aos candidatos Marina Silva, Dilma Rousseff e Eduardo
Jorge respectivamente e foram retirados do Facebook e Twitter oficiais dos candidatos.

Dessa forma, vimos que a linguagem apropriada, assim como uma boa gestão da
imagem, entre outras estratégias passaram a ser fundamentais e atribuídas, muitas vezes,
a vitórias eleitorais. Ou seja, além de uma boa oratória, para um político ou campanha,
há série de fatores que fazem diferença na hora de vencer uma eleição, como carisma,
postura, trajetória política, ideologia difundida, que servem como pano de fundo na
análise dessa dissertação.
Gomes (2005) e Rubim (2004) afirmam que a construção da imagem ―Lulinha
paz e amor‖, por exemplo, foi produzida por um conjunto complexo de procedimentos
que conjugavam desde a gradual moderação dos discursos políticos, a aceitação de
atitudes tomadas e de compromissos assumidos pelo governo de Fernando Henrique
Cardoso, até o quase abandono da propaganda negativa e de ataques a candidatos
.
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adversários, além do uso intensivo de jingles e músicas, como estratégica configurada
para horário eleitoral.
Conforme observam os autores, tais estratégias foram realizadas com admirável
habilidade e por isso, foi possível redefinir a imagem pública de Lula, passando de líder
radical a negociador na disputa de imagens que marcaram a competição eleitoral.
(GOMES, 2005; RUBIM, 2004). Nesse sentido, pode-se até evocar Maquiavel. O
filósofo foi um dos primeiros a escrever, em sua obra ―O Príncipe‖, sobre a tomada e
manutenção do poder, e consequentemente sobre a gestão da imagem pública,
demonstrando assim o valor da persuasão.
Em sua análise, é categórico ao afirmar que a política se desenvolve no campo
das aparências. O autor destaca que, na política, vale mais o que parece ser, do que, de
fato, o que é (WEFFORT, 1991, p. 18).
Nesse sentido, desvendar o argumento de uma campanha, isto é, a sua retórica, é
o primeiro passo, e um dos mais importantes, para compreendermos por que candidatos
ou partidos ganham ou perdem eleições (Riker, 1996). Ainda assim, nada ou pouco
adianta apresentar diversos atributos e qualidades se o candidato não colocá-los em
evidência, isto é, se ele não consegue dar visibilidade a tais feitos. Por isso, cada vez
mais políticos e candidatos investem em propaganda política.
Sob esse ponto de vista, os canais de comunicação e distribuição que envolvem
os meios de comunicação tradicionais e a web são ferramentas poderosas e é nesses
ambientes que toda a diversidade de formatos que vai desde mensagens governamentais,
a programas eleitorais gratuitos, bem como charges e memes humorísticos de cunho
político, se mostram como elementos de visibilidade e propaganda em disputa.
Se de um lado estão os candidatos que fazem de tudo para atrair a atenção e se
aproximar do eleitor através de sua sensibilização, recorrendo a diversas técnicas, do
outro, mesmo que de forma não declarada, os adversários estão à espreita e se fazem
presentes, utilizando argumentos contrários, de insinuação e alusão a erros ou defeitos
de seus oponentes.
Portanto, o emprego de mídias digitais para o diálogo com os eleitores,
sobretudo depois da Lei Federal 12.034/2009 que passou a permitir o uso da Internet em
campanhas, acentuou o fluxo de informações políticas nesses canais. De acordo com
Aldé (2014), a Internet é um elemento de campanha que se mostra cada vez mais
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importante, já que cada vez mais pessoas a utilizam para se informar e emitir opiniões
sobre o mundo.
Como supracitado, essa exposição nas redes nunca foi tão grande, nem por parte
de eleitores, nem por parte de usuários. Os sites de redes sociais levaram milhões de
brasileiros a se expor ao conteúdo político de forma desenfreada, tanto para o bem como
para o mal. Exemplo disso é como os boatos e notícias falsas foram disseminadas nas
eleições e continuam sendo repassadas atualmente. De acordo com Santos (2014), o
meio digital tem um valor positivo, pois cria um novo campo para o debate político,
mas também favorece um ambiente propício para a divulgação de falsas informações
que, por vezes, podem ganhar grande visibilidade. As campanhas on-line oportunizam
novas formas de interação, que acabam sendo incorporadas não só pelos comandos de
campanha, mas pelos eleitores que passam a replicar tais informações sem, muitas
vezes, verificar sua veracidade.
Nesse sentido, acreditamos que mais do que mudar a cabeça dos eleitores, os
conteúdos on-line, dentre eles os memes de humor, atuam no fortalecimento de
opiniões, influenciando mais facilmente o voto de indecisos ou pouco informados.
Nesse viés, as atuações de usuários e militantes fazem diferença, pois são capazes de
agir a favor ou contra determinado candidato, cooperando para o fortalecimento ou
enfraquecimento de sua imagem. Isto é, mais relevantes que as ações de campanha
especificamente, o comportamento dos usuários nas arenas das redes sociais é que surge
como elemento inovador.
Os memes, notadamente os de humor, foram destaque durante o período de
campanha eleitoral, muitas vezes, fazendo referências a falas, atitudes e características
dos candidatos. Dessa forma, o humor (e os memes) se configura como um dos
elementos em disputa, tanto em campanhas quanto em contra campanhas. Não é sem
razão também que os candidatos, comandos de campanha e militantes se apropriam
cada vez mais do gênero para fazer campanhas, especialmente negativas.
O uso do humor como ferramenta comunicacional também pode ser explicado
pela psicologia freudiana, através do que Wasserman (2009) chamou de estímulo de
recompensa na condução mental. De acordo com o autor, a persuasão pode, através do
estímulo de prazer gerado pelo cômico, ser potencializada por outras circunstâncias
agradáveis adjacentes na sua gênese, provocando um efeito contagiante. O domínio
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sobre o conteúdo do prazer cômico pode ser suficiente para garantir os propósitos em
um processo de persuasão.
Dito isso, fica patente que, seja sob o ponto de vista do contexto retórico ou não
desvendar a natureza do humor não é tarefa simples. Conforme explanação acima,
vimos que há alguns estudos sobre a influência do humor na performance dos
candidatos e como estratégia eleitoral, mas ainda são poucos os estudos que tentam
analisar a relação do humor na política do ponto de vista da expressão do cidadão
conectado, como pretende-se fazer nessa dissertação. Por ser um gênero influente na
política e potente ferramenta comunicacional, sobretudo com o surgimento da web,
defendemos que esse ponto que merece ampla atenção.
Antes de partir, entretanto, para a análise de conteúdo, se faz necessário entender
melhor sobre o que, de fato, estamos chamando de meme e sob qual lógica atuam.

3.

ESTUDO DOS MEMES
Até o momento, a palavra ―meme‖ foi citada diversas vezes nessa dissertação.

Mas até para quem está acostumado com o ambiente on-line e se depara com tais
conteúdos frequentemente, a expressão pode causar incerteza.
Como foi visto anteriormente, o ambiente virtual, em sua atual configuração,
facilita a interação entre os usuários e a produção de conteúdos de forma colaborativa,
cenário ideal para a difusão dos memes. Mas o que são, de fato, os memes? E por que
eles se tornaram artefatos tão comuns na web? A resposta é complexa.
3.1 O que são os memes? (Re)definindo o conceito
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Há quem pense que os memes surgiram com a Internet, mas a realidade é que o
fenômeno não se restringe a cultura de compartilhamento que vivemos na
contemporaneidade. Embora tenha ganhado mais notoriedade com o advento e
popularização da web, o termo meme data da década de 70 quando o biólogo Richard
Dawkins escrevia sua teoria sobre o processo de transmissão cultural humana.
De acordo com a definição de Dawkins (1976) no livro ‗O Gene Egoísta‘, os
memes seriam os principais responsáveis por propagarem o conteúdo geracional na
evolução biológica dos organismos vivos. Assim, baseado numa espécie de
―evolucionismo cultural‖, o processo pelo qual o meme se replica e se mantém na
memória seria semelhante ao que se desenvolve quando o assunto é a genética animal,
uma vez que apenas os mais adaptados sobreviveriam.
Sua origem é baseada no termo grego μιμἐομαι ("mimeme"), que tem a mesma
raiz de mimese, e significa "imitação". Ainda de acordo com o biólogo, o estudo dos
memes estaria diretamente relacionado ao estudo da difusão da informação, ―de que tipo
de ideia sobrevive e é passado de pessoa a pessoa e de que tipo desaparece no
ostracismo‖ (Recuero, 2006; p.6). Para isso, dependiam de três características principais
que nos ajudam a reconhecê-los: a) sua longevidade; b) sua fecundidade e c) sua
fidelidade. Isto é, para que se mantivessem ―vivos‖, eles precisavam que sua replicação
ao longo das gerações estivesse garantida (fecundidade), que cada uma de suas unidades
tivesse vida longa (longevidade) e que suas cópias fossem as mais idênticas possíveis
(fidelidade).

É válido salientar que há uma série de críticas a essa concepção, mas se
queremos compreender o conceito a partir de uma visão contemporânea, precisamos
buscar sua origem e ter em mente que ele também passou por alterações e foi atualizado
e contestado por diversos autores de diferentes áreas.
Estudiosos como a psicóloga britânica Susan Blackmore (1999) e o filósofo
estadunidense Daniel Dennett (1998) também se debruçaram sobre o fenômeno e
adaptaram o conceito. A partir da perspectiva de Dawkins, Blackmore (1999) indica
outros três elementos fundamentais para a evolução dos memes: mutação (ou variação),
hereditariedade (ou retenção) e seleção natural. A variação corresponde à capacidade do
meme de se transformar, já que uma história nunca é contada exatamente da mesma
maneira e tais alterações vão gerando mudanças ao longo do tempo, mais ou menos
.
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como a brincadeira do telefone sem fio. A seleção é o elemento que faz com que alguns
memes chamem mais a atenção do que outros, sendo mais copiados, enquanto outros
não são lembrados e a retenção ocorre pela permanência do meme no caldo cultural.
Esse aspecto pode ser comparado à hereditariedade, pois faz com que um novo
meme tenha pouca originalidade, mas seja produto de variações e/ou recombinações de
ideias antigas que permanecem presentes. Nesse sentido, os memes seriam praticamente
tudo que encontramos no ambiente cultural contemporâneo. De ícones da moda a
tradições gastronômicas e regionais, todos esses poderiam ser considerados.
Memes são padrões contagiosos de ‗informação cultural‘ que passam de uma
mente para outra e diretamente geram e formatam as mentalidades e formas
significativas de comportamento e ações de um grupo social. Memes incluem
coisas tais como melodias populares, slogans, moda de vestimenta, estilos
arquitetônicos, modos de fazer coisas, ícones, jingles e coisas similares.
(Lankshear & Knobel, 2007; p.199 – tradução nossa).

Com o surgimento da Internet, no entanto, a configuração dos memes se alterou
profundamente e novos estudiosos e pesquisadores se debruçaram sobre o assunto.
Partindo da proposta de Dawkins, mas numa perspectiva diferente, a autora israelense
Limor Shifman se direciona a um viés comunicacional dos memes. Conforme aponta a
pesquisadora, o campo da memética se ancorou, durante algum tempo, em duas
compreensões iniciais: a primeira pautada em Dawkins, em que a partir de ―uma
unidade de transmissão cultural ou uma unidade de imitação‖ era possível depreender os
memes como equivalentes de ideias (ou conceitos), textos (discursos ou artefatos
culturais) ou práticas (rituais); e a segunda que seria uma corrente ―comportamental‖, na
qual os memes eram vistos como comportamentos particulares ou artefatos culturais,
tais como piadas, rimas, tendências e tradições.

3.1.1 Memes na Era Digital
Shifman (2014) se baseia numa perspectiva nova para redefinir o conceito, na
qual tais conteúdos só podem ser entendidos em conjunto, formando um novo gênero
midiático. De certo, não podemos esquecer que Shifman (2014) trata de memes em um
contexto específico, em que estes já tomaram conta do ambiente digital. Por óbvio, não
estamos afirmando que autora não leva em consideração conceitos e ideias anteriores,
muito pelo contrário, mas como ela mesma afirma em seu livro ―o meme é o melhor
.

85

conceito para englobar alguns dos aspectos mais fundamentais da Internet‖ (Id., 2014;
p.18).
A cultura da participação, viabilizada pela Internet e suas dinâmicas, permitiu
que os internautas passassem a produzir conteúdo de maneira ativa, interagindo, direta
ou indiretamente, com tais escolhas através de seus próprios esforços criativos
(JENKINS, 2009). A participação do usuário, tanto na criação como no
compartilhamento, propicia um ambiente favorável para que os memes possam se
disseminar amplamente pelo ciberespaço, atestando seu potencial viral. Dessa maneira,
fica claro que ao tratar de memes de Internet, o papel do internauta vai além do que
Dawkins preconiza sobre o cérebro humano: os indivíduos não são meros
―replicadores‖, ao contrário, atuam ativamente na produção dos conteúdos, criando,
copiando e se reapropriando.
Nesse sentido, autores como Knobel e Lankshear (2007), Jenkins et. al (2009) e
Milner (2012) também nos ajudam a entender melhor o que estamos entendendo por
memes nessa dissertação. No livro ―If it doesn't spread it's dead‖, Jenkins et. al (2009)
criticam o uso feito pelas indústrias do marketing e publicidade do termo meme, pois
consideram que tal utilização cria mais confusão do que esclarecimento. Para Jenkins et.
al (2009), o termo é usado de maneira equivocada e trata memes e virais como se
fossem coisa indistintas, colocando ênfase sobre a replicação da ideia original, que
deixa de considerar a realidade cotidiana de comunicação, ou seja ―que as ideias se
transformam, são reaproveitadas ou distorcidas à medida que passam de ‗mão em mão‘,
num processo que foi claramente acelerado nessa cultura digital‖ (Jenkins et. al, 2009;
p.2).
Na mesma perspectiva, assim como Shifman, o que Jenkins está propondo é um
modelo alternativo para refletir de que forma e por que os conteúdos de mídia circulam
nas redes. Da mesma forma, Knobel & Lankshear (2007) buscaram explorar as práticas
sociais da propagação dos memes numa ótica de produção cultural e sua transmissão em
ambientes de Internet, tratando os memes como um novo gênero midiático ou como
nova linguagem, que requer uma certa experiência de letramento para serem
compreendidos. Assim, ao defender memes de Internet não como unidades avulsas de
propagação, mas como um conjunto de itens com características similares, é possível
compreender os memes como um reflexo da cultura e determinados coletivos sociais,
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que contempla as dinâmicas de apropriação cultural e compartilhamento típicos da
Internet.
Dito de outro modo, o termo meme, representado, geralmente, por elementos da
cultura popular através da combinação de imagens, palavras, sons, GIFs 27, entre outros,
não devem ser entendidos como mera transmissão, pois isso reduziria o potencial do
conceito para a compreensão de mentalidades, novas formas de poder e processos
sociais, novas formas de participação social e ativismo, e novas redes distribuídas de
comunicação e relacionamento, entre outros fenômenos sociais (Knobel & Lankshear,
2007).
Apesar de reconhecermos um excessivo otimismo tecnológico por parte de
autores como Knobel & Lankshear (2007), compactuamos com o que apontam sobre as
dimensões decisivas das mudanças de linguagens nas alfabetizações. Sendo assim, o
que procuramos destacar aqui é que tal qual Shifman, Jenkins, Tay, entre outros nossa
intenção é analisar o meme como gênero midiático. Ou como diria Jenkins et. al (2009),
como mídia distribuível (spreadable media), já que esse tipo de conteúdo é algo novo,
visto, sobretudo após o advento da web e dos sites de redes sociais. Em vez de enfatizar
a replicação direta de conteúdos, um modelo de mídia espalhável pressupõe um
reaproveitamento e transformação desses conteúdos, agregando valor e permitindo que
sejam localizados em diversos contextos de uso. Esta noção de “espalhabilidade” se
contrapõe aos modelos antigos de transmissão, (nas palavras de Jenkins et. al, stickiness
media) que se apoiavam em um controle central sobre distribuição e informações
horizontalizadas, próprias dos meios de comunicação de massas.
Concebemos, assim, a cultura digital como um conjunto de processos e produtos
de significações partilhados por pessoas que não apenas consomem produtos das
tecnologias digitais da informação e comunicação, mas também produzem e
ressignificam o que está posto. Nesse sentido, Milner (2012) define memes de Internet
como artefatos de mídia amadores, extensivamente remixados compartilhados e
recirculados por diferentes participantes nos sites de redes sociais.
A partir do início dos anos 2000, os memes, da forma que nos referimos
atualmente, começaram a se difundir, sobretudo com o advento das redes sociais on-
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line. Por conta da alta velocidade e alcance de sua disseminação, eles ganharam
destaque e passaram a ser uma expressão conhecida.
É preciso reconhecer aqui que ambos os termos - memes e virais - procuram
explicar o processo de transmissão cultural, mas tentar compreendê-los de maneira
equivalente deixa de lado aspectos importantes. Apesar de suas similaridades, os termos
não se referem à mesma coisa. Um viral, como o próprio nome diz, é basicamente
aquilo que se espalha rapidamente e alcança um grande número de pessoas; já o meme
pode ser definido como um ou alguns elementos com características comuns de
conteúdo, circulados e ressignificados de forma intencional na Internet. Isto é, além de
se espalhar, o meme ganha versões e tem o seu significado alterado, reapropriado,
carregado de sentidos e referências.
[O] viral compreende uma única unidade cultural (como um vídeo, foto ou
brincadeira) que se propaga em muitos exemplares, enquanto um meme de
Internet é sempre uma coleção de textos. Você pode, por exemplo, identificar
um único vídeo e dizer ‗este é um vídeo viral‘, sem se referir a qualquer outro
texto, mas isso não faz sentido quando é para descrever um meme
(SHIFMAN, 2014; p. 56).

Desse modo, muitas vezes para interpretar um meme não basta simplesmente
reconhecer os signos que ele representa, é preciso antes reconhecer uma contexto
narrativo na qual a repetição e a imitação constituem não somente a estrutura formal,
mas a experiência própria da produção de afetos provocados por essa linguagem.
Além disso, é perfeitamente possível que um viral se torne um meme, graças à
sua popularidade e às sensações que provoca nos usuários. Um exemplo de um vídeo
que se tornou viral e a partir daí ganhou vários memes é o ―Senhora‖, registrado em
2015 e atualmente com mais de um milhão de visualizações apenas no YouTube28.
O vídeo teve origem a partir de uma matéria jornalística que investigava o caso
dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, acusados de serem
funcionários fantasmas. Seria apenas mais uma reportagem de denúncia, se a repórter
não resolvesse correr atrás de Edinair Maria dos Santos Moraes, funcionária que se
recusou a responder suas perguntas. Na matéria, a jornalista segue Edinair por um longo
tempo, fazendo perguntas como ―Senhora? Senhora? Se a senhora não tem problema,
por que está correndo?‖ e ―A senhora não trabalha na Assembleia? Então se não é
funcionária, por que está correndo de mim? Não quer conversar comigo?‖. No mesmo
28
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dia da matéria, o Twitter explodiu com memes e comentários sobre a perseguição,
muitos deles de cunho humorístico que se espalharam pelos sites de redes sociais. Ou
seja, o vídeo, que a princípio seria algo considerado sério, tornou-se algo cômico com
grande repercussão na web, gerando diversos memes, inclusive com referências ao livro
―Senhora‖, de José de Alencar.
Apesar da matéria não ter o objetivo específico de viralizar, com a Internet notase essa capacidade de disseminação veloz dos fatos, por isso é comum ver vídeos que
ganham grandes proporções principalmente em situações atípicas e espontâneas e
tornam-se memes em potencial. O contrário também acontece. Um meme pode se
transformar em viral, quando uma peça específica de seu conteúdo se destaca do
coletivo e ganha sentido sozinho, embora isso seja mais difícil de ser observado.
Shifman (2014) também faz uma constatação importante sobre a disseminação e
compartilhamento de conteúdos on-line. De acordo com a autora, de fato, peças
puramente virais, na era digital, são cada vez mais difíceis de existir. ―Uma vez que uma
foto ou um vídeo atingem um certo grau de popularidade na web, você pode apostar que
alguém, em algum lugar, vai alterá-lo‖ (Shifman, 2014, p. 58).
Nesse sentido, o exemplo do meme ―Senhora‖ demonstra como tais conteúdos
que se difundem rapidamente atingem um grande contingente de pessoas que, muitas
vezes, não ficariam a par da situação. Assim, é possível afirmar que os memes de humor
contribuem para a formação de ondas noticiosas, conceito descrito por Aldé (2011),
colaborando para a mobilização de outros usuários, não interessados por política à
primeira vista. A autora (2011) emprega o termo para falar sobre a apropriação típica da
Internet por usuários pouco interessados em política, a não ser quando se trata de
escândalos. De acordo com a Aldé, o comportamento desses internautas, chamados de
trenders, ajuda na formação de ondas noticiosas que se espraiam, de modo viral, para
fora do contexto estritamente noticioso, irradiando para sites de humor e redes sociais.
Assim, quem não tinha visto a reportagem no telejornal, mas tem acesso à
Internet, provavelmente, ficou sabendo do fato por meio dos memes, que não paravam
de ser circulados nos sites de redes sociais. Ademais, numa cadeia de retroalimentação,
os meios de comunicação de massa acabam noticiando o fato com mais ênfase, dando
mais visibilidade ao caso.
Se os primeiros memes na web raramente saíam desse ambiente, hoje podemos
observar sua reprodução na mídia de massa, apropriações por programas de humor e até
.

89

por campanhas publicitárias. Mais recentemente, até matérias jornalísticas tem abordado
a questão dos memes. Isso porque os memes trabalham no plano subjetivo do
inconsciente e das ideias, inserido na cultura popular.
Da mesma forma, o próprio jornalismo on-line tem se moldado de acordo com a
lógica viral, ou seja, quanto mais cliques mais audiência. Diferente de um revista ou
jornal impresso, em que o leitor paga antes de ter acesso ao conteúdo, o jornalismo online traz retorno financeiro se o usuário permanecer no site e circular pelas notícias sem
ceder à tentação de saltar para o concorrente, que está a apenas um clique do mouse.
Segundo matéria do jornal El País, do dia 8 de fevereiro de 2014, até o
jornalismo on-line tem se adaptado à lógica dos cliques, compartilhamentos e suas
práticas.
Além de manchetes profundamente explicativas, listas, certos toques de
humor ou fotos chamativas, todas têm em comum o lento fim das capas de
seus sites (80% do tráfego vem de redes sociais) e a ideia de que cada notícia
ou elemento informativo tenha um vínculo com outros conteúdos dessas
empresas na rede. Uma tendência que também se percebe em meios
tradicionais, como o The New York Times e o próprio El País. ―Nosso êxito
se baseia na compreensão dos dados que estão por trás de nosso produto e
depois na escolha de conteúdo. Quando lançamos algo novo, novos artigos
ou projetos, estamos atentos ao impacto na experiência dos usuários. Usamos
esses dados para tomar decisões altamente informadas para nossos passos
seguintes‖, assinala o próprio Spartz por correio eletrônico.

Essa relação entre os meios de comunicação e a cultura on-line demonstra uma
mudança nas relações de poder da indústria midiática. O conteúdo criado por pessoas
comuns, que são também consumidoras da mídia, tem tomado um lugar central para os
discursos culturais, fazendo com que a cultura popular seja criada e determinada pelo
próprio cidadão, e não apenas pelos produtores de meios de comunicação tradicionais
(TAY, 2012).
Além disso, é inegável que tanto os memes quanto os virais dependem de um
contexto e de um reconhecimento para serem difundidos. Ou seja, resultam da
participação e do envolvimento dos usuários. Embora seja notável que os virais se
incluam num processo mais passivo, enquanto os memes sejam mais ativos, por conta
do seu modo de produção, ambos são tidos como formas de engajamento, mesmo que
em níveis diferentes.
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Dito isto, defendemos que os memes da Internet tornaram-se conteúdos
importantes para a investigação da cultura popular, uma vez que esses fenômenos
influem e refletem a opinião dos internautas, já que são construídos coletivamente.
Através de piadas e brincadeiras, que a princípio podem parecer sem importância, os
memes atuam como termômetros de afetos e opiniões, mensurando o que está em voga
e dando ainda maior repercussão a eles.
A linguagem atraente, muitas vezes amparada no humor, e o caráter visual dão a
vantagem dos memes poderem ser consumidos em um período curto de tempo, fator
positivo se levarmos em consideração as distrações da Internet. Vale ressaltar, no
entanto, que não existem apenas memes baseados no humor.
Trabalhos anteriores como os de Tay (2012) e Shifman (2014) procuraram
desenvolver a taxonomia de memes e reconheceram a existência de outras categorias.
Nessa pesquisa, no entanto, estamos trabalhando com apenas três principais: (1) memes
persuasivos, aqueles pensados de forma estratégica para serem disseminados e que
pretendem garantir apoio a uma determinada candidatura com intuito de persuadir o
eleitor. Como exemplo, podemos citar imagens com gráficos e tabelas que tragam dados
de dois os mais candidatos; (2) de ação popular, aqueles que se caracterizam por uma
construção coletiva de sentido, mobilizando o cidadão comum, sem ter necessariamente
relação partidária. Comportamentos coletivos reiterados entram na categoria. Como
exemplo, campanhas ―espontâneas‖ que sejam capazes de influenciar comportamentos,
fazendo com que os outros usuários também queiram se engajar ou selfies; e (3)
discussão pública, aqueles criados para funcionar como comentários despropositados
dos eleitores a uma situação ou reação específica, expressão polifônica e de múltiplas
opiniões, geralmente identificados como piadas29.
No entanto, por terem um protagonismo nas redes e serem mote dessa
dissertação os memes de humor serão mais citados. Se analisarmos os memes de
Internet que se espalham com mais rapidez e sucesso, há um claro padrão em comum:
grande parte apresenta um caráter engraçado. Nesse sentido, os memes que trabalham
com o humor, parcela considerável na web, fazem parte de uma cultura popular da
Internet. Esse fenômeno é especialmente interessante, na medida em que eles

29

Ver artigo ―A Política dos memes e os memes da política: proposta metodológica de análise de
conteúdo sobre memes dos debates nas Eleições 2014‖ (Chagas, Freire et.al, 2015)
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promovem um maior destaque ao tema. Ao tratar de memes políticos, então, apontamos
que a fecundidade das imagens ajuda em maior exposição dos temas e integração entre
os eleitores, mesmo que tal socialização ocorra de maneira simplificada.
Assim para dar continuidade a essa discussão, acreditamos ser necessário
abordar com maior minúcia as influências dessas trocas comunicativas na web e suas
contribuições para a relação entre eleitores e atores políticos.

3.2

Memes como estratégias discursivas e instrumento de conversação cotidiana

Diversos estudos, principalmente de pesquisadores das áreas de Ciência Política e
Comunicação Social têm se inclinado sobre como as questões políticas ocorrem também
para além dos ambientes institucionais e instâncias formais de discussão do sistema
político, ampliando seus olhares também aos meios de interação entre atores sociais em
diferentes espaços.
Como vimos, os cidadãos comuns processam com frequência informações
políticas recebidas de suas redes cotidianas de convivência relacionadas à família,
amigos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho (Gamson, 1992; Mansbrigde, 1999;
Eliasoph, 1997; Conover et al., 2002; Maia, 2008), redes sociais, etc. E uma das
preocupações é entender como se dão essas interações e quais as suas influências.
Tais estudos visam comprovar que formas específicas de interação discursiva,
como a conversação cotidiana e discussão política são essenciais para a criação de
modos mais complexos de entendimento de situações, políticas públicas, programas ou
questões problemáticas relativas à vida cotidiana dos cidadãos. Umberto Eco foi um dos
primeiros autores a trabalhar com a ideia de que os talk-shows ou programas de
entretenimento se constituíam como ―ambientes de uma conversação civil, espirituosa,
que conseguia manter os espectadores vidrados na telinha até tarde da noite [...]‖ (Eco,
2002, 63-64).
Mansbridge (1999), Scheufele (2000), Maia & Marques (2008), entre outros
também se preocuparam em investigar as contribuições da conversação cotidiana para a
construção de esferas públicas capazes de criar uma relação de proximidade entre
diferentes atores sociais e políticos. Mansbridge foi uma das primeiras a estudar a
deliberação não só entre os públicos organizados, isto é, entre representantes formais e
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informais como políticos eleitos e constituintes, mas também a conversação cotidiana
em ambientes privados, como por exemplo, a conversação advinda da mídia e de
ativistas políticos.
Embora nosso interesse não sejam espaços de deliberação em si, entendemos
que a conversação cotidiana e a discussão permanente entre cidadãos são importantes
para o debate público, no geral. A mídia seria, nesse sentido, ferramenta na qual os
cidadãos têm acesso aos fatos públicos da agenda política, conferindo-lhes visibilidade e
contribuindo assim para maior controle e vigilância sobre a ação dos representantes.
Portanto, apesar das críticas já mencionadas aos media, argumentamos que os meios de
comunicação de massa ajudam a informar e a dar voz aos interesses do cidadão.
Nesse ponto é necessário fazer uma observação. Autores como Schudson (1997)
e Scheufele (2000) fazem uma diferenciação entre conversação cotidiana e
conversação/discussão política. De acordo com estudiosos, a primeira se refere à
interação entre pessoas com afinidade de pensamento de forma não necessariamente
propositada à resolução de problemas, enquanto a última é, por natureza, de caráter
público e pode ocorrer entre pessoas com pontos de vistas diferentes, mas que buscam
alguma solução comum. Dessa maneira, as interações cotidianas seriam mais fluidas,
perpassadas pelas trocas comunicativas das redes de convivência, como família, amigos,
parentes e colegas de trabalho. Essas últimas nos interessam nessa dissertação.
A priori, poderia ser dito que tais interações se afastam das condições para a
deliberação30, mas assim como Maia (2008), defendemos que apesar de suas diferenças,
a conversação cotidiana é vital para a democracia e não deve ser vista como oposta à
conversação política. Isso por que, ela provê condições para que os cidadãos se engajem
em discussão acerca de questões do dia a dia, preparando-os para entenderem melhor o
que querem e o que precisam tanto individualmente, quanto coletivamente, mesmo que
tais reflexões não sejam autoconscientes.
Schudson também tem contribuições quanto ao tema. De acordo com o autor, a
conversação cotidiana ocorre entre conhecidos, não está ligada necessariamente a uma
agenda, nem é constrangida por normas formais de expressão. Ela se ocupa, portanto, de

30

Adotamos a perspectiva de James Fearon (1998, p. 63), em que ―a deliberação se refere a um tipo
particular de discussão, que envolve cuidado e séria consideração de razões a favor e contra alguma
proposição‖.
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temas que versam sobre experiências pessoais, tradições culturais, crenças
compartilhadas e modos de relacionamento e percepção (Schudson, 1997).
Tais interações são particularmente importantes, pois embora não tenham
finalidade de convencer ou decidir sobre questões políticas em si, permitem que as
pessoas processem cognitivamente assuntos públicos, tais como escolhas de
representantes, decisões do governo e deficiências sociais. E, muitas vezes, são nesses
contextos informais de conversação cotidiana que as mensagens veiculadas pelos media
são ressignificadas, trazendo à tona novas interpretações e representações da realidade
(Costa, 1997 apud Marques, 2006).
Na sociedade hodierna, os meios de comunicação de massa exercem papel
fundamental nessas trocas argumentativas, já que esses são, em grande medida,
fornecedores das informações a que os cidadãos têm acesso. Dessa forma, afirma
Marques: ―em condições contemporâneas, as pessoas tendem a mesclar o material dos
media com suas próprias experiências, transitando rapidamente de questões políticas
para pessoais e para tópicos ou episódios desenvolvidos pelos media‖. (Maia, 2008;
p.204). Atentamos para o fato, no entanto, de que a mídia por si só não garante que
qualquer discussão ocorra, mas entendemos que a visibilidade e publicidade que ela
detém são essenciais para ampliar o escopo de participantes da discussão e,
consequentemente, diversificar e aumentar as opiniões em jogo.
Alguns teóricos apontam ainda que a mídia contribuiria para reforçar hierarquias
sociais e relações de poder. De fato, sabemos que os media são responsáveis por
disseminar padrões estereotipados da sociedade, que, muitas vezes, favorecem grupos
hegemônicos. No entanto, não se deve desconsiderar a possibilidade de reflexão e
crítica por parte dos cidadãos, mesmo que a conversação cotidiana seja usualmente mais
passional, baseada em opiniões e interesses particulares.
Com o surgimento e popularização da Internet, Marques (2006) recupera o
conceito de conversação civil como definidor de uma nova esfera pública virtual, cujos
debates fomentados pela tecnologia serviriam à formação complementar de opiniões. A
conversação cotidiana seria, portanto, importante para entender como os fluxos
comunicativos gerados nesses microdomínios da prática cotidiana, inclusive nas redes
sociais e ambientes digitais, podem extrapolar as fronteiras das esferas públicas
autônomas, influindo em decisões tomadas pelos cidadãos comuns.
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Como sabemos, a Internet entremeia cada vez mais as relações cotidianas,
favorecendo a criação de comunidades e grupos de identificação, além de facilitar a
interação entre amigos e conhecidos. A princípio, alguns autores teceram críticas sobre
o caráter da Internet, pois entendiam que ela induziria a um isolamento social. Estudos
mais recentes, no entanto, demostram que os relacionamentos virtuais não substituem as
interações face a face, mesmo que essas sofram interferências por parte da web
(Wellman, 2004) e Nicolaci da Costa (2005). Nesse sentido, é possível afirmar que
atualmente a cultura popular da Internet é capaz de suprir parte do espaço de
socialização com a política que o cidadão comum mantem nas suas interações pessoais,
tais como família, amigos, trabalho e mesmo da mídia.
De acordo com Castells (1999), a Internet cria o que ele chama de ―laços fracos
múltiplos‖ e a vantagem está justamente na possibilidade de estabelecer esses laços, que
são úteis para a troca de informações e interação com pessoas que não fazem parte
necessariamente do seu ciclo social. Dessa maneira, argumentamos que as conversações
cotidianas ocorridas na Internet revelam um grande potencial para a construção da
participação política tanto quanto fora do ambiente on-line, com a diferença de que na
web as pessoas costumar expor suas opiniões de maneira mais radical.
Partimos da hipótese então de que os memes podem servir como ferramentas
para essas interações, ajudando a formar opiniões e ideias, fomentando ainda debates,
mesmo que essas discussões sejam pouco aprofundadas. Como expressão construída
coletivamente, eles representam um mecanismo a mais para que os cidadãos se
manifestem, sem passar necessariamente pelos enquadramentos discursivos fornecidos
pela mídia.
Mansbridge (2009) aponta que o processo subjacente à conversação cotidiana é
fonte tanto de ideais bons quanto ruins. Nesse sentido, assim como a autora,
reconhecemos que os posicionamentos, sobretudo em sites de redes sociais, não são
necessariamente críticos, por isso é possível ver discursos de ódio e preconceito sendo
propagados. Sugerimos, no entanto, que tais conteúdos são apenas um reflexo da
sociedade. Eles não passam a ser mais preconceituosos por conta da Internet, mas dão
condições de uma maior exposição dessas opiniões, de forma mais aberta.
Estamos interessados justamente nesses arranjos discursivos mais soltos e
fluidos que fogem ao âmbito institucional, mas que influem na transformação de
enfoques políticos. Usando o exemplo da campanha-meme #meuamigosecreto, que
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tratou sobre práticas machistas de homens próximos, podemos entender como esse tipo
de ação pode se alastrar com facilidade nas redes, estimulando o debate em torno de um
assunto de interesse social, encorajando e fazendo com muitas mulheres tomassem
consciência de atitudes que foram sendo naturalizadas em seus cotidianos. Ou seja,
ações como essa na web ajudam a compreender como questões políticas não se limitam
exclusivamente a espaços institucionais, que estas se referem muito mais às relações de
poder e que as transformações sociais passam, em grande medida, pelo acumulado de
relações simbólicas, ou seja, a tomada de consciência e a consequente efetivação de
mudanças envolve toda a sociedade e não apenas a atuação governamental. Muito pelo
contrário, podemos ver que debates como esse pressionam governos para a formulação
de leis e medidas de proteção a diversos grupos sociais.
Entender a campanha como meme e admitir sua importância enquanto elemento
de uma nova forma de consumir e gerar mídia é reconhecer que, na era digital, ―fazer
política‖ está cada vez mais atrelado a estar atento a essas trocas interpessoais tecidas na
web e suas consequências. Negar essas condutas, muitas vezes consideradas banais, é
reduzir parte da cultura política dos dias atuais. Afinal, política não é só o mandato, as
eleições ou o que se vê o noticiário dos grandes jornais. Política também está
relacionada, às demandas de diferentes grupos de interesse por representatividade, isto
é, ao acumulado de relações simbólicas, advindas dos procedimentos relativos a
articulações de entidades privadas na esfera pública, e seus efeitos.
Apesar de saber que tal meme-campanha apresenta um caráter intrinsicamente
persuasivo, diferente dos memes de humor, entendemos que os memes humorísticos
podem, em alguma medida, servir como pontes para o estabelecimento de construções
simbólicas originárias da cultura popular aos quais os usuários estão inseridos a partir
do momento em que se configuram como uma expressão espontânea, com potencial
viral justamente pelo teor engraçado.
Como verificou-se, autores como Mansbrigde, Bennett, Maia e Marques se
dedicaram a investigar as contribuições da conversação informal para a reflexão
política, mas ainda assim vimos que suas análises se concentram majoritariamente sobre
comentários relacionados ao universo político, mesmo que tais conteúdos derivem de
outros, tais como charges, cartuns ou enquetes. Essa dissertação, no entanto, busca
entender um outro fluxo, que vai além do conteúdo considerado ―sério‖ ou formal.
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Pretendemos assim decifrar ou pelo menos avançar sobre a questão da expressão
do eleitor como comportamento coletivo. Isto é, se há diversos estudos nacionais e
internacionais sobre comportamento eleitoral e opinião pública (LIPPMANN, 1922;
POPKIN, 1991; CHADWICK, 2006; ALDÉ, 2004 e 2011; entre outros), tais análises se
baseiam prioritariamente nas racionalidades e afetos do eleitor médio. Nossa
preocupação agora incide sobre o que os próprios cidadãos produzem, ou seja, de que
forma exteriorizam suas opiniões e ideias. Ademais, buscamos tratar como tais
comportamentos podem ser apropriados pelos próprios candidatos, de maneira a
aproximar-se desse público.
Nesse sentido, argumentamos que a produção de memes (frutos de um processo
coletivo) é capaz de atrair e envolver o público em discussões políticas, mesmo que o
aprofundamento nos temas seja exíguo. Isto é, o fenômeno dos memes faz parte de uma
cultura em que as pessoas se envolvem com os conteúdos, reproduzindo-os, alterandoos e se reapropriando com a finalidade de criar significados sobre os temas que as
cercam. Assim, se os memes fazem referências a diversas áreas, por que a política
ficaria de fora? Agindo através do humor, eles também atuam como forma de crítica,
num processo que decorre de forma desornada e não linear.
Ao fazerem a conexão entre os diferentes internautas, os memes passam a fazer
parte de uma experiência compartilhada da construção política, que não passa pela
mediação dos mass media, mas que, ao contrário, recebem contribuições de outros
usuários, formando ondas de opinião coletivas. Dessa maneira, mais do que uma nova
experiência de letramento midiático, conforme sugerem Knobel & Lankshear (2007), os
memes apontam para uma nova experiência de letramento político.

3.3

Memes como novo meio de letramento midiático e político
Conforme exposto acima, muitos têm sido os esforços para analisar a

popularização e desenvolvimento das chamadas tecnologias digitais de informação e
comunicação. O surgimento da Internet e a disseminação de práticas sociais e culturais
envolvendo a interação em ambiente digital instauraram novos paradigmas no âmbito
das relações sociais e econômicas, modificando e transpondo fronteiras culturais,
temporais e espaciais, bem como alterando a divisão tradicionalmente estabelecida entre

.

97

consumidores e produtores de conteúdos midiáticos (CASTELLS, 1999; LANKSHEAR
e KNOBEL, 2007).
Nesse sentido, a comunicação é um dos aspectos que foram impactados pelas
novas tecnologias. No contexto pós-moderno, as práticas discursivas passam a ser
multissemióticas e multimodais, conforme descrito por Marcuschi (2009), que se refere
ao texto como um conjunto de multissistemas de construção de significado reforçados
pelo uso de outras modalidades. Comunicar-se no século XXI tornou-se, então, mais
dinâmico, veloz e, no caso das interações digitais, mais atreladas ao domínio de uma
gramática própria. Nesse ponto, é importante perceber que os memes fazem parte desse
universo novo e constituíram formas significativas de construção de significados.
Sob essa perspectiva, argumentamos que tal como Knobel & Lankshear (2007)
sugerem, os memes representam uma nova experiência de letramento31, à medida que
reproduzem discursos, elencam práticas sociais, apresentam novos modos de ver a
realidade e agir sobre a sociedade. Isto é, estudar memes como gênero midiático
pressupõe tentar compreender as motivações e manifestações que são expressas por
meio destas peças de conteúdo e comportamentos específicos.
Ao explorarem os memes de forma mais aprofundada, Knobel & Lankshear
afirmam que tais conteúdos devem ser compreendidos como fenômenos culturais com
uma lógica baseada em aspectos sociais, mas que gera implicações práticas em
processos de alfabetização (Knobel & Lankshear, 2005) e até políticos. Isto porque,
para se enquadrar numa lógica de compartilhamento coletiva, o meme exige do usuário
uma capacidade de modalização de ideias de maneira a articular redundância e novidade
na construção de sentidos novos, porém coerentes. Requer ainda uma expertise cultural
por parte dos outros internautas. Exemplo disso são alguns memes que utilizam todo um
código de referências próprios, cujo significado só pode ser apreendido dentro daquele
contexto, como o ―Tiopês‖32, considerada uma linguagem caricatural, bem-humorada e
até crítica33.
31

Entendemos letramento como o uso sociocultural da alfabetização, esta relacionada a procedimentos de
decodificação alfabética e numérica (SOARES, M. Alfabetização e letramento. São Paulo: Contexto,
2004).
32

Espécie de dialeto ambientado na cibercultura e muito utilizado nos memes, em que a graça é escrever
propositalmente errado, criando-se uma nova gramática da Internet.
33
De acordo com o blog Teletube, o Tiopês é visto como ―uma crítica a respeito do analfabetismo
funcional brasileiro, que é um dos maiores do mundo. Para se ter uma breve ideia disto, 43% dos
brasileiros com 11 anos ou mais de estudos têm alguma deficiência na compreensão de textos – vide os
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Além dessas proposições, faz-se necessário observar a importância que a
imagem tem adquirido na pós-modernidade. Conforme já citado anteriormente, numa
sociedade cada vez mais publicizada, em que a imagem é uma questão central, o
consumo do humor através do uso de imagens se mostra um meio atraente e fácil de ser
apreendido, mesmo que, para o caso dos memes especificamente, se saiba que seu
entendimento, muitas vezes, depende não só do domínio contextual, mas de todo um
reconhecimento da série narrativa na qual ele se insere.
―Ao contrário dos emoticons ou gifs animados amplamente
reproduzidos na rede, que também partilham do mesmo potencial para o
desdobramento narrativo, a interpretação de um único meme pode exigir
referências contínuas a um universo todo próprio para que o seu conteúdo
possa fazer sentido – muito embora o sentido e o significado desempenhem
papéis secundários nessas micronarrativas caracterizadas pelo predomínio da
produção e transmissão de afetos – voláteis, catárticos, perturbadores,
contagiosos‖ (FELINTO, 2013; p.12).

Vieira (2007) aponta que ―os avanços e as mudanças nas comunicações
transglobais exercem um poder transformador nos eventos de escrita, alcançando
principalmente o texto‖ (Id., 2007; p.9) e a imagem é um desses elementos. No caso dos
memes, a imagem não deve ser entendida como algo auxiliar, mas como parte do todo,
capaz de promover significados autônomos, bem como refletir sentidos e emitir
sensações à mensagem produzida, ou seja, por si só ela já deve ser entendida como
informação.
No que concerne ao campo da política especificamente, é importante reafirmar a
influência das novas mídias, dentre as quais os sites de redes sociais e suas dinâmicas
fazem parte. Conforme constata Shifman (2014), os novos meios de comunicação
oferecem formas atraentes e convenientes para estimular a atividade participativa,
especialmente entre os cidadãos mais jovens, que têm sido os menos propensos a
participar na política formal. O processo de adequação dos acontecimentos políticos a
narrativas e modelos simplificados, seja em decorrência da lógica midiática, de
dinâmicas cognitivas ou do baixo interesse do cidadão não é uma inovação da Internet,
mas se intensifica com sua chegada.
infográficos da Veja. Em decorrência disto, um vocabulário muito limitado. Imagine aqueles com menos
tempo de escolaridade. Imaginou? Sim, agora imagine o ―boom‖ da Internet a partir de 2001 no Brasil em
conjunto com políticas de inclusão digital‖.
Disponível em: https://teletube.wordpress.com/2008/10/10/arqueologia-do-tiopes/ Acesso em agosto de
2014.
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Autores como Van Zoonen (2012) e Papacharissi (2011) têm atentado para uma
mudança no comportamento dos usuários da web em relação à cultura política. O
argumento é que enquanto os políticos e campanhas têm se ocupado cada vez mais com
o monitoramento e controle do eleitorado, bem como uma aparência de interação para
melhor atender os desejos do eleitor, o cidadão comum parece cada vez despender seu
tempo se engajando em debates morais, mais ou menos como fãs apaixonados que se
dividem entre a adoração inconteste ou ódio radical a candidatos e governos.
Van Zoonen (2012) inclusive desenvolve o conceito ―I-pistemology‖ para
abordar o processo de transformação de paradigma epistemológico, em que os debates
políticos são cada vez mais dominados por experiências e sentimentos pessoais,
julgamentos subjetivos e memórias individuais. Tais comportamentos ficam evidentes
ao observarmos as redes durante as campanhas eleitorais. Entre as estratégias de
comunicação mais recentes, estão, por exemplo, as ―selfies‖ (fotografias que o
indivíduo faz de si) e vídeos. Se por um lado, a comunicação institucional busca
arrecadar votos, suscitar discussões, divulgar candidatos e projetos de campanha, de
acordo com a linguagem e peculiaridades dos sites de redes sociais (JOHNSON,
PERLMUTTER, 2010), por outro fica claro, que os usuários cada vez mais utilizam a
web como uma espécie de arena política.
Apesar dessa personalização da política, Milner (2013) atribui um certo
pluralismo a essas vozes que ecoam nas mídias digitais. O autor argumenta que os
memes teriam a capacidade de envolver "novas modalidades de pensamento e de
expressão", sendo reapropriados de maneiras imprevisíveis e contribuindo para uma
participação mais ativa no discurso público. Milner se baseia no movimento Occupy
Wall Street (OWS) para analisar como os memes foram empregados na construção de
um discurso ―polivocal‖ e sugere um potencial populista de conversação e participação.
Durante o OWS diversos conteúdos foram produzidos, compartilhados e
reapropriados. Frases comuns foram empregadas (tais como "Nós somos os
99%" e "É isso que a democracia parece"); vídeos foram editados, anotados e
remixados (por exemplo, cenas de assembleias, passeatas, ou respostas
policiais a protestos); artefatos de mídia alternativa foram capturados (por
exemplo, sinais de papelão de protesto ou de arte de rua subversiva). [...] O
objetivo predominante dos memes imagem nesses sites (reddit, Tumblr, and
4chan (4chan.org) é fazer um humor satírico para comentários públicos. Os
memes de imagem podem ser rapidamente produzidos e compartilhados, e,
portanto, podem agilmente responder a diversos eventos públicos. Com o
OWS não foi diferente (MILNER 2013; p. 17).
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Nesse viés, se por um lado o ambiente digital favorece uma discussão pública
baseada em vivências pessoais, de outro, como apontam estudiosos como Shifman e
Bennett & Segerberg, os memes estimulam as pessoas a se engajar numa causa ou
campanha e ―servem como ligações cruciais entre o pessoal e o político‖ (Shifman,
2014; p. 129). Devido ao uso do humor e à linguagem cognoscível por diferentes
grupos, os memes podem ser apontados por alguns como ―despolitizadores‖, entretanto,
argumentamos que o próprio exercício de criá-los e compartilhá-los já se configura
como uma forma de participar do processo político, pois de alguma maneira estão
intervindo e contribuindo para novos significados acerca dos conteúdos em questão,
ainda não tenha uma viés ideológico.
Assim sendo, a comunicação digital tem contribuído de forma única não só aos
usuários que tem uma ferramenta a mais de interação e até crítica, mas também para a
construção da imagem pessoal de autoridades políticas, servindo à retórica dos próprios
candidatos e movimentos políticos (Shifman, 2014), justamente por possibilitar uma
maior adesão espontânea dos eleitores. Nesse sentido, os memes, que se ancoram em
elementos da cultura popular, muitas vezes, acabam favorecendo uma aproximação
entre eleitores e candidatos. Esse movimento não é novo. Como discutimos
anteriormente, o entretenimento (em suas diversas formas) já se mostrou influente para
o debate público. A novidade é que agora os próprios internautas passam a ser
produtores de conteúdo ativos, com linguagens próprias e facilmente apreensíveis por
diferentes grupos. É preciso reconhecer, no entanto, que nem todos os usuários estão
dispostos a tomar parte das campanhas da mesma forma – inclusive, uma boa parcela do
eleitorado sequer tem interesse em acompanhar o que dizem os candidatos no ambiente
on-line.
Observando mais atentamente esse fenômeno é preciso destacar uma
ponderação: agindo como elementos de crítica e banalização da política ao mesmo
tempo, os memes parecem atuar como simplificadores do jogo político. Isto é,
combinam humor, cultura popular e elementos políticos e parecem assumir, para si e à
sua maneira, a tarefa de resolver o problema da adequação do discurso político aos
novos meios, atraindo novas e múltiplas atenções.
Nesse sentido, apesar da simplificação, o que está em jogo, mais do que apenas
compreendê-los pelo seu caráter transmissional, buscamos analisá-los em sua inteireza,
compreendendo sua construção coletiva por meio de uma relação dialógica em rede, na
.
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qual os participantes aparecem como atores e produtores dos conteúdos. Entendemos
assim que os memes atuam na fronteira entre a relação dos objetos da cultura popular
com as tradições, as histórias e os usuários que trazem à tona as possibilidades de
criação e recriação do cotidiano e força os limites da dimensão das emoções no que
concerne ao envolvimento político.
No próximo capítulo, tentaremos demonstrar um pouco mais dessa associação,
bem como o uso de tais conteúdos como estratégia de campanha do candidato Eduardo
Jorge.

4.

METODOLOGIA E ANÁLISE DOS MEMES NAS ELEIÇÕES DE 2014
Por ser uma pesquisa focada na produção de sentido, vamos utilizar a análise de

conteúdo, metodologia que mescla dados quantitativos e aspectos qualitativos.
Krippendorf (1990) definiu a análise de conteúdo como uma técnica de investigação que
permite fazer inferências, válidas e replicáveis, dos dados para o seu contexto. Assim, a
análise de conteúdo apresenta duas dimensões: uma descritiva, que visa dar conta do
que foi narrado e uma interpretativa, decorrente das indagações do pesquisador frente ao
seu objeto, com recurso a um sistema de conceitos teórico-analíticos, cuja articulação
permite extrair regras de inferência.
Em qualquer mensagem escrita, simultaneamente, podem ser computadas
letras, palavras e orações; podem categorizar-se as frases, descrever a
estrutura lógica das expressões, verificar as associações, denotações,
conotações e também podem formular-se interpretações psiquiátricas,
sociológicas ou políticas (KRIPPENDORF, 1990, p.30)
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Na mesma esteira, Bardin (2009) conta em sua obra a história da análise de
conteúdo e afirma que entre o método insere-se entre dois polos, do rigor da
objetividade e da fecundidade da subjetividade. Segundo a autora, descrever a análise de
conteúdo é referenciar as diligências que, nos Estados Unidos, marcaram o
desenvolvimento de um instrumento de análise de comunicações, é seguir passo a passo
o crescimento quantitativo e a diversificação qualitativa dos estudos empíricos apoiados
na utilização de uma das técnicas classificadas sob a designação genérica de análise de
conteúdo; é observar a posteriori os aperfeiçoamentos materiais e as aplicações
abusivas de uma prática que funciona há mais de meio século (BARDIN, 2009, p.15).
Dessa forma, dentre as vantagens da utilização da análise de conteúdo é que esta
possibilita lidar com grande volume de dados brutos, construindo indicadores que
podem ser avaliados criticamente, de forma a se realizar inferências, como será feito a
seguir.
O foco dessa dissertação, como supramencionado, é sobre os memes de humor e
o seu processo de sua criação, já que grande parte desses conteúdos circula de forma
espontânea. Por isso, os memes de Eduardo Jorge ganharam destaque, já que
representam particularmente um caso em que o humor foi muito utilizado, não só pelos
eleitores, como pelo próprio candidato.
Partindo de taxonomias já propostas, tanto oriundas do universo de pesquisas
recentes sobre memes (SHIFMAN, 2014; TAY, 2012; CHAGAS, FREIRE et. al, 2015)
quanto do universo da Comunicação Política (BENNETT & SEGERBERG, 2012;
ALBUQUERQUE, 1999; FIGUEIREDO et al., 1998), esta dissertação busca trazer uma
avaliação acerca da produção de memes, sobretudo os de humor, durante as eleições de
2014, motivações dos usuários para criação e compartilhamento de tais conteúdos.
Para tentar responder aos questionamentos aludidos, recorremos à base de dados
do grupo de pesquisa da Universidade Federal Fluminense, o CoLAB. A amostra conta
com quase seis mil imagens coletadas manualmente até 48 horas após cada debate por
meio do aplicativo Twicsy, que armazena imagens compartilhadas pela API do site de
rede social Twitter e codificadas com o auxílio do software Atlas.TI para tratamento de
dados qualitativos34.

34

Em suma, a codificação ficou a cargo de bolsistas da UFF, um de iniciação científica e outra de
extensão. Cada um deles operou com famílias de códigos distintas e, por isso, não houve necessidade de
aplicarmos um teste de confiabilidade. Apesar desta relativa autonomia, os bolsistas foram orientados a
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A busca foi realizada por meio das hashtags relacionadas às emissoras que
veicularam os programas: #DebateNaBand, #DebateNoSBT, #DebateNaRecord e
#DebateNaGlobo, (além do #DebateAparecida e #DebateCNBB35que não consta nessa
pesquisa).
A escolha de busca pelos debates se explica justamente por entendermos que os
memes apresentam relação direta com esses programas, à medida que os debates servem
como combustível para a criação e circulação desses conteúdos. A partir do fenômeno
conhecido como ―Segunda Tela‖, hábito da audiência de comentar/interagir na Internet
com conteúdos exibidos na TV, é possível indicar que os debates são ricas fontes de
informação e acabam por alimentar a criação dos memes.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo Facebook 36, somente durante o
primeiro turno, as eleições brasileiras bateram recorde de interação mundial na
plataforma. O registro do Brasil até aquele momento havia superado o recorde ostentado
pela Índia, cujas eleições entre abril e maio de 2014 provocaram 227 milhões de
interações. Em matéria para o portal de notícias Terra, o diretor de relações
institucionais do Facebook no Brasil afirmou estar impressionado com o número.
―Desde o início oficial da campanha eleitoral, de 5 julho até 6 de outubro, houve 346
milhões de interações‖, disse o diretor de relações institucionais do Facebook no Brasil,
Bruno Magrani em matéria do portal Terra37.
Essa apropriação da rede social como ambiente de discussão faz parte da
natureza da mídia. Cannito (2010), a partir da análise de uma pesquisa sobre os hábitos
da audiência televisiva, afirma que a maioria do público prefere ver televisão
acompanhada para trocar ideias, conversar e discutir. ―Ou seja, o público tem uma
relação cognitiva com a televisão‖ (Id,. 2010, p.65).
Além disso, é preciso lembrar que Eduardo Jorge, candidato que estamos
analisando de forma mais minuciosa, se projetou e ganhou notoriedade a partir dos
debates. Conforme a própria assessoria afirma em entrevista concedida à autora, o

compartilhar qualquer dúvida com a autora dessa dissertação e com o coordenador de pesquisa a fim de
evitar erros e/ou inconsistências.
35
Identificamos que para o debate na TV Aparecida, as duas tags foram utilizadas indistintamente pelos
usuários.
36
Disponível em http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/10/eleicoes-brasileiras-forammais-comentadas-da-historia-do-facebook.html. Acesso em janeiro de 2016.
37
Disponível em http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/eleicoes-foram-as-mais-comentadas-dahistoria-do-facebook,d3d14011aa5e8410VgnCLD200000b2bf46d0RCRD.html. Acesso em janeiro de
2016.
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candidato era pouco conhecido pelo grande público e foi a partir dos debates que ele
conseguiu maior visibilidade, sobretudo por levantar pautas controversas como o direito
ao aborto, voto facultativo, parlamentarismo e legalização das drogas.
Retomando especificamente a questão metodológica, como o aplicativo só
armazena imagens por um tempo determinado, a coleta manual foi realizada até dois
dias após cada debate. O aplicativo também possui uma limitação para recuperação de
imagens por pesquisa. Por conta disso, mesmo que o número de imagens ultrapassasse o
limite, o banco de dados só pôde coletar mil imagens por vez38.
Aqui se faz importante recapitular as categorias de memes trabalhadas ao longo
da pesquisa, classificadas como (1) persuasivos, (2) de ação popular e (3) de discussão
pública. Baseando-nos nas divisões estabelecidas por Shifman (2014), definimos os
memes persuasivos como peças de convencimento, criadas pelo marketing dos
candidatos, militância ou pelo eleitor comum deliberadamente para influenciar o
processo político. A categoria, em princípio, parece contraditória, uma vez que os
memes são tidos indistintamente, pelo senso comum, como fruto de ação espontânea.
Embora este tipo de meme seja minoritário em toda a amostra analisada, comprovando,
de certa forma, um caráter mais emergente e voluntário, a ocorrência desse tipo de
conteúdo contribui para explicar a estratégia discursiva assumida pelos candidatos,
incorporando essa linguagem às suas campanhas.
Inserem-se na categoria dos memes persuasivos conteúdos criados pelo comando
de campanha de um determinado candidato, tais como infográficos comparativos entre
dois ou mais candidatos ou partidos. São caracteristicamente mais virais do que memes,
propriamente, pois operam sob a lógica da circulação por repetição e não por alteração.
Já os memes de ação popular se caracterizam, como já apontamos anteriormente,
por uma dinâmica de ação coletiva. Em alguns casos, individualmente, os conteúdos são
difíceis de serem identificados como memes, mas coletivamente sua identificação é
facilitada, como é o caso da série de imagens dessa própria amostra, em que os eleitores
tiravam fotografias das suas televisões durante as transmissões dos debates e teciam
comentários a respeito. Uma foto como esta, isolada, dificilmente seria classificada
como meme, mas em conjunto é imediatamente reconhecível.

38

.

O limite foi atingido apenas na coleta para o debate na Rede Globo, que detectou aproximadamente 1,2
mil resultados.
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Flashmobs, selfies, imagens de bastidores, entre outros, são alguns exemplos de
memes inscritos nessa categoria, que está geralmente relacionada a comportamentos
críticos e problematizações, movimentos sociais, levantes contra injustiças, opressões,
mobilizações em geral etc. Nesta classificação incluem-se ainda fotos de bastidores dos
debates políticos (geralmente fornecidas pelas próprias emissoras), imagens de
divulgação dos candidatos e imagens com o intuito de ilustrar a cobertura noticiosa de
determinados veículos de mídia (como @RealitySocial ou as próprias emissoras). Este
tipo de meme é fomentado por uma expectativa de disseminação rápida, mas, diferente
do que ocorre com os memes persuasivos, sua apropriação se baseia em um formato
delineado, sobretudo, em experiências pessoais.
Os memes de discussão pública, por sua vez, são entendidos como comentários
despropositados dos eleitores a uma situação ou reação específica, expressão polifônica
e de múltiplas opiniões, geralmente identificados como piadas. São geralmente
marcados pela ironia, pelo humor de incongruência – isto é, aquele que contrasta uma
determinada ação ou situação à expectativa da audiência – e pela interferência serial a
partir de intertextualidade, tendo mais facilidade de adesão por diferentes grupos
sociais.
Estão contempladas na categoria em questão, por exemplo, imagens estáticas
com caráter humorístico que apresentam legendas sobrepostas ou fotomontagens,
muitas vezes feitas de forma amadora em programas de edição básica como o Paint, ou
aplicativos de smartphones. Faz-se mister ressaltar ainda que embora seja feito um
esforço para categorizar esses tipos de memes, nada impede que memes persuasivos e
memes de ação popular contenham elementos humorísticos, a diferença está no
propósito desses conteúdos.

4.1 Resultados e Discussão

De todo o corpus supracitado, vale salientar que para esta pesquisa utilizamos
exclusivamente as imagens do 1º turno e referentes aos Debates da Band, Record, SBT
e Globo, coletadas da forma explicada acima. Desconsideramos o Debate da TV
Aparecida por se tratar de uma emissora de canal fechado e com audiência limitada em
relação às demais. Descartamos também as imagens repetidas, restando ao todo 2.282
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imagens para análise. Desse total, encontramos 671 imagens relativas à categoria
―discussão pública‖, que são o foco de nossa investigação.
Separando pelas emissoras, temos os seguintes números: no debate da Band
foram encontrados 583 memes no total, sendo 93 memes persuasivos (15,9%), 273
memes de ação popular (46,8%), 186 memes de discussão pública (31, 9%), além de 31
conteúdos de difícil classificação (5,3%). Já no debate do SBT temos 478 memes, sendo
75 memes persuasivos (15,6%), 157 memes de ação popular (32,8%) e 202 memes de
discussão pública (42,3%), além de 44 conteúdos marcados como de difícil
classificação (9,2 %). Enquanto isso, no debate da Record encontramos 726 memes,
sendo 94 memes persuasivos (12,95%), 445 memes de ação popular (61,29%) e 133 de
discussão pública (18,32%), além de 54 conteúdos marcados como de difícil
classificação (7,45%). Por fim, no debate da Globo foram coletados 495 memes no
total, sendo 78 memes persuasivos (15,75%), 240 memes de ação popular (48,48%) e
150 memes de discussão pública (30,30%), além de 27 conteúdos marcados como de
difícil classificação (5,45%), conforme abaixo:

Tabela 1. Tipos de memes da amostra

Emissoras

.

Memes
Persuasivos

Memes de

Memes de

Conteúdos

Ação

Discussão

de difícil

Popular

Pública

classificação

Total de
Memes

Band

93

273

186

31

583

SBT

75

157

202

44

478

Record

94

445

133

54

726

Globo

78

240

150

27

495
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Vale destacar que embora não concentre o maior número de conteúdos, a
categoria ―discussão pública‖ aparece com um grande destaque, chegando a ficar em
primeiro lugar no debate do SBT, (202 memes de discussão pública contra 157 dos
memes de ação popular). Esse resultado nos indica que o fato de ser uma emissora
popular e repleta de conteúdos de entretenimento pode ter feito alguma diferença na
produção de conteúdos, aumentando o fluxo de memes.
Nesse sentido, foi possível perceber que entre os memes oriundos do SBT,
diversos conteúdos remeteram à própria programação, estabelecendo, em muitos casos,
uma relação entre os candidatos e os programas da emissora, alguns inclusive fora do ar,
mas que marcaram o imaginário popular, como o Porta da Esperança e Passa ou
Repassa e outros mais atuais, como Chaves, A Praça é Nossa e Roda a Roda Jequiti.
Entendemos que os diversos memes de discussão pública coletados no debate do SBT,
com referências intertextuais e alusões popularescas, geram o riso, justamente por se
encaixarem no que definimos como humor de incongruência, já que se comportam
como uma quebra de expectativa em relação ao que se espera de um candidato em um
ambiente considerado sério como o debate eleitoral, desestabilizando seu sentido
original, mas ao mesmo tempo aproximando o eleitor pouco familiarizado com a
política.
Apesar de não ser a categoria predominante nos demais debates, os memes de
discussão pública aparecem com destaque na amostra, apresentando pouquíssima
diferença em relação aos memes de ação popular na maior parte dos debates, (com
exceção do debate na Record) e, por isso, não devem ser desprezados.
Assinalamos que ter a categoria de ação popular como preeminente pode ser
explicada principalmente por dois motivos: primeiro, porque os conteúdos refletem um
caráter mais conversacional, de construção coletiva de sentido, evidenciando seu viés de
mobilização do cidadão comum a engajar-se na política; segundo porque parte do
conteúdo coletado nessa categoria é proveniente das próprias emissoras e reapropriados
pelos usuários. Esse tipo de meme tem um viés semelhante ao dos memes persuasivos,
mas operam numa lógica diferente, na qual a reapropriação e recriação de sentidos é
algo muito mais nítido.
Nesse viés, a partir dos critérios estabelecidos, os memes das próprias emissoras
se enquadram nessa categoria, o que demonstra que os próprios canais também estão se
preocupando em usar a estratégia de interagir com o internauta através da linguagem
.
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das redes, fazendo com que a categoria apareça, de certa forma, mais numerosa do que
as demais.
Assim, fica mais fácil compreender uma das assimetrias encontradas na amostra,
na qual os memes de ação popular no debate da Record se mostram bem mais elevados
do que em outros debates. Apesar de não termos informações suficientes para avaliar a
origem exata desses memes, sugerimos que a maior incidência da categoria possa ter
relação com uma estratégia da própria emissora em usar tais conteúdos para chamar
atenção dos espectadores antes e durante o debate, tais como:

Figs. 17 e 18 – Memes provenientes das emissoras

Nos gráficos apresentados abaixo é possível visualizar com mais clareza a
distribuição de cada candidato por categoria em cada debate:
Gráfico 1. Tipos de Memes na Amostra Debate Band
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Gráfico 2. Tipos de Memes na Amostra Debate SBT
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Gráfico 3. Tipos de Memes na Amostra Debate Record
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Gráfico 4. Tipos de Memes na Amostra Debate Globo
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Como podemos observar acima, não só pelos gráficos, mas também pelos
números apresentados, apesar de haver algumas variações, consta uma consonância
entre as categorias, com maior incidência de memes de ação popular, seguidos de perto
pelos memes de discussão pública. Percebemos ainda que Dilma Rousseff, Aécio Neves
e Marina Silva foram os que mais tiveram memes de ação popular em todos os debates.
Embora a categoria seja predominante para quase todos os candidatos, atribuímos esse
percentual ainda mais elevado aos principais candidatos da disputa em virtude da ampla
polarização e acirramento das eleições (CHAIA & BRUGNAGO, 2014).
.
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Vale ressaltar ainda como a candidata Marina Silva apresenta um aumento
vertiginoso nos memes de discussão pública do debate da Band (gráfico 1) para o do
SBT (gráfico 2). Nesse sentido, pontuamos que mais uma vez o conceito de meme
desenvolvido por Shifman se ajusta perfeitamente aqui, já que estes não podem ser
entendidos

como

conteúdos

individuais

e

isolados,

mas

como

complexos

informacionais que só ganham significados a partir de certos contextos.
Dessa maneira, é possível relacionar fatos que estavam repercutindo nos
noticiários com a produção de memes dos candidatos. Diversos memes de Marina Silva,
por exemplo, ironizavam e faziam piadas sobre o fato da candidata ter feito alterações
no seu programa de governo após críticas do pastor Silas Malafaia. O debate ocorreu
um dia após diversas notícias terem sido veiculadas e assim uma enxurrada de memes
brincando e/ou debochando da situação foram criados, compartilhados e remixados nas
redes.
Em uma perspectiva mais geral, é válido pontuar ainda que Dilma Rousseff,
Aécio Neves e Marina Silva são os mais beneficiados pela produção de memes
persuasivos em todos os debates. Dilma chegou inclusive a ter um número de memes
persuasivos maior em relação a outras categorias no último debate, da Globo (gráfico
4), o que pode indicar uma tentativa do PT e sua militância em angariar votos através
deste recurso. Já os candidatos minoritários tiveram um percentual muito baixo, quase
nulo de conteúdos persuasivos. Nem mesmo Luciana Genro do PSOL, partido com
militância atuante, obteve um índice considerável de memes persuasivos.
Em contrapartida, os números se mostram menos desnivelados ao compararmos
a taxa de memes de discussão pública de todos os candidatos, com destaque para o
candidato Eduardo Jorge, que, como vimos, ficou conhecido por seu humor espontâneo
e caricato.
Como nosso recorte de pesquisa se inclina sobre os memes de humor,
esmiuçaremos a análise sobre os conteúdos identificados pela categoria discussão
pública. Partimos da hipótese de que os memes de humor seriam os mais numerosos,
mas como notamos, ela não foi comprovada. Mesmo assim, observamos que há uma
proeminência dessas imagens e avançamos embasados pela teoria de que tais conteúdos
estão pautados na cultura popular e na atitude do usuário, ajudando na construção e
compreensão do debate público. Além disso, se os memes de ação popular foram os
mais encontrados não quer dizer que eles tenham sido também os mais repercutidos.
.
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Como nossa amostra não engloba dados de compartilhamentos, não temos como avaliar
quais categorias tiveram maior reverberação. No entanto, é preciso citar que sites e
portais de notícias geralmente deram destaque aos memes de humor, como será
abordado posteriormente.
Outro aspecto que merece atenção é que se os memes persuasivos e os de ação
popular apresentam uma estreita relação com o universo político, o mesmo não fica tão
nítido com os memes de discussão pública, já que a piada desses conteúdos, muitas
vezes, encontra candidatos e a própria política como objeto do humor e não como
agentes da ação. Nesse sentido, é interessante notar como Eduardo Jorge, que foi por
diversas vezes o alvo da piada, tentou inverter essa lógica, transferindo o humor e
transformando-se no sujeito emissor das mensagens.
Nossa ideia aqui não é avaliar a recepção dos indivíduos, nem temos
instrumentos para formar juízo de valor sobre a capacidade de influência no nível da
informação política encontrada nos memes com finalidade de educação política,
sobretudo porque cada indivíduo vai reagir a esses conteúdos de maneira diferenciada, a
partir das suas bases pré-existentes, formação, posicionamento ideológico etc. Nossa
preocupação, no entanto, é como esses memes, que se espraiam de forma tão acelerada,
conseguem penetrar camadas anteriormente inatingíveis pela discussão política e se
configuram como uma nova forma de letramento político, tendo o humor como um
desses elementos de disseminação.
A seguir será apresentada uma série de tabelas mostrando a ocorrência de
memes de discussão pública a cada debate e avaliaremos suas aplicações. Mais a frente,
desmembraremos ainda como os memes de Eduardo Jorge se inseriram na categoria e
como o humor foi, em certo sentido, combustível para a sua campanha. Apesar de, num
primeiro momento, julgarmos que as piadas poderiam não ter relação direta com a
política em geral, apontamos que mesmo havendo um descolamento do discurso
político, o humor contido nos memes é frequentemente usado como instrumento de
conversação e acaba contribuindo para a criação de representações e significados.
A coluna % total representa o percentual de memes em relação a todos os
memes coletados, enquanto o % relativo representa o percentual em relação aos memes
de discussão pública.
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Tabela 2. Ocorrência de representações de candidatos
em memes de discussão pública no debate da Band
Dilma Rousseff
Aécio Neves
Marina Silva
Eduardo Campos
Luciana Genro
Pastor Everaldo
Eduardo Jorge
Levy Fidélix
José Maria Eymael

% TOTAL
7,3%
2,9%
7,3%
0,1%
3,2%
2,0%
5,6%
2,9%
0,1%

% RELATIVO
23,1%
9,1%
23,1%
0,5%
10,2%
6,4%
17,7%
9,1%
0,5%

N
43
17
43
1
19
12
33
17
1

Fonte: A autora sobre dados obtidos da base de dados do grupo coLAB/UFF

Tabela 3. Ocorrência de representações de candidatos
em memes de discussão pública no debate do SBT
Dilma Rousseff
Aécio Neves
Marina Silva
Eduardo Campos
Luciana Genro
Pastor Everaldo
Eduardo Jorge
Levy Fidélix
José Maria Eymael

% TOTAL
7,9%
4,2%
10,0%
0,2%
4,3%
0,8%
8,8%
2,9%
0,2%

% RELATIVO
18,8%
9,9%
23,8%
0,5%
10,4%
2,0%
20,8%
6,9%
0,5%

Fonte: A autora sobre dados obtidos da base de dados do grupo coLAB/UFF

.

N
38
20
48
1
21
4
42
14
1
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Tabela 4. Ocorrência de representações de candidatos
em memes de discussão pública no debate da Record

Dilma Rouseff
Aécio Neves
Marina Silva
Eduardo Campos
Luciana Genro
Pastor Everaldo
Eduardo Jorge
Levy Fidélix
José Maria
Almeida

% TOTAL
4,8%
1,2%
3,5%
0
2,4%
0,5%
2,7%
2,8%

% RELATIVO
26,3%
6,7%
19,5%
0%
13,5%
3%
15%
15,7%

N
35
9
26
0
18
4
20
21

0%

0%

0

Fonte: A autora sobre dados obtidos da base de dados do grupo coLAB/UFF

Tabela 5. Ocorrência de representações de candidatos
em memes de discussão pública no debate da Globo

Dilma Rouseff
Aécio Neves
Marina Silva
Eduardo Campos
Luciana Genro
Pastor Everaldo
Eduardo Jorge
Levy Fidélix
José Maria Almeida

% TOTAL

% RELATIVO

N

9,2%
3,4%
6,4%
0%
4,4%
1%
3,2%
2,2%
0%

30,6%
11,3%
21,3%
0%
14,6%
3,3%
10,6%
7,3%
0%

46
17
32
0
22
5
16
11
0

Fonte: A autora sobre dados obtidos da base de dados do grupo coLAB/UFF

De acordo com as tabelas, podemos notar que as candidatas Marina Silva e
Dilma Rousseff ocupam os dois primeiros lugares na categoria discussão pública, em
todos os debates. Eduardo Jorge aparece logo atrás, em terceiro lugar. Nos debates da
Band e do SBT (quadro 1 e 2), é possível perceber ainda que Eduardo Jorge tem um
percentual de memes de discussão pública bem alto e que esse índice vai diminuindo
com o decorrer do tempo, enquanto os memes de ação popular vão aumentando. Já o
candidato Aécio Neves, por exemplo, quase não apresenta referências nessa categoria, o
que parece indicar que sua imagem não gera tanta empatia no quesito humor ou, que por
outro lado, ele não tenha saído de um ―padrão esperado‖ a ponto de ser alvo de piadas.
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Já o súbito aumento de memes de discussão pública referentes ao candidato
Levy Fidelix, no debate da Record, pode ser entendido a partir do contexto em que se
insere, como uma resposta à declaração polêmica do candidato sobre os homossexuais.
A frase ―Aparelho excretor não reproduz‖, proferida durante o debate, foi utilizada para
combater práticas homoafetivas e gerou polêmicas, além de uma série de memes
críticos, conforme exemplos abaixo:

Figs. 19 e 20 – Memes criticando a posição de Levy Fidélix

O meme da esquerda (fig.19) pode ser entendido a partir da Teoria da
Superioridade ao utilizar uma desqualificação à figura do candidato e nos faz rir
justamente pelo jogo de palavras em torno das funções da boca e do ânus, atribuindo ao
candidato um rótulo de alguém que só ―fala merda‖. No caso específico, no entanto, a
teoria não foi utilizada sem motivação. Ao contrário, foi empregada em resposta a um
primeiro ataque de Levy Fidelix aos homossexuais, ou seja, causada por uma ação
política anterior. Já o meme à direita (fig. 20), além de trazer uma referência a um outro
meme, do Willy Konka (personagem versão de 1971 para A Fantástica Fábrica de
Chocolate), se baseia na ironia para criticar e apontar a contradição existente na fala do
candidato, marcada entre a intenção (―se reproduzir‖) e a ação (―fazer sexo‖). A crítica,
nesse sentido, poderia ser direcionada também para um dos ensinamentos cristãos, sob o
qual Levy Fidélix se apoia, que prega o sexo somente para reprodução.
Assim, a relação temática entre memes de discussão pública e os candidatos
comprovam hipóteses iniciais de que os eleitores utilizam o humor como ferramenta de
conversação na web, já que o gênero atrai e mobiliza pessoas, mas também comprova
que a ironia e a crítica não são deixadas de lado, seja para avaliar os comportamentos
dos candidatos durante os próprios debates, seja para criticar algum problema social,
candidato ou situação específica do país. Assim, ao analisarmos somente os memes de
discussão pública em todos os debates, observamos que além da intertextualidade e uma
.
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certa ―parodização‖ decorrentes do humor, também temos entre os temas recorrentes,
questões ético-morais, programas de governo, problemas econômicos e até
desigualdades sociais.
Quando nos deparamos, por exemplo, com memes relacionadas à crise hídrica,
em São Paulo, mesmo os mais ―jocosos‖, é possível inferir que há uma crítica implícita
ou ao menos que há uma maior abertura para que o assunto seja evidenciado, debatido.

Fig. 21 e 22. Memes brincando com o problema da escassez de água, sobretudo em São Paulo.

Marina Silva, por exemplo, foi uma das que teve um alto percentual dos memes
de humor e é notório que mesmo dentre os memes da categoria em análise, a crítica e
ironia se fazem presentes.

Fig.23 e 24. Memes de humor brincando a mudança da plataforma de governo, após pressão do pastor
Silas Malafaia.
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Fig. 26. Meme reapropriado fazendo referência à
Dilma.
Fig. 25. Mais um exemplo de meme brincando
com o fato de Marina Silva ter mudado de posição
durante a campanha.

Como podemos ver, o processo de produção de memes é prolífico e o
movimento de ressemantização ocorre o tempo inteiro. Além das brincadeiras e ironias
referentes às mudanças no programa de governo de Marina após pressão do pastor Silas
Malafaia, também podemos observar que na figura 26, Dilma é referenciada em uma
clara tentativa de se distanciar de sua oponente, desqualificando-a e se colocando numa
situação diametralmente oposta, no sentido de demostrar superioridade (―Não sou a
Marina!‖).
Na primeira (fig.23), a piada se explica através do jogo de palavras ―gay‖ e
―gamers‖, ―homo‖ e ―omo‖ que permitiram fazer um trocadilho a partir das primeiras
sílabas que apresentam sons semelhantes, mas que possuem significados totalmente
diferentes e incomuns. Afinal, qual seria a relevância de uma presidente defender o
direito de gamers, por exemplo? Nesse sentido, o humor de incongruência se faz
presente, indicando que há uma desestabilização do sentido original (defender o direito
dos gays, por exemplo), ao mesmo tempo em que aproxima o eleitor pouco
.
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familiarizado com a política, à medida que fornece uma informação acerca de um fato
real, a mudança da plataforma de governo de Marina Silva poucas horas após uma
crítica do pastor Silas Malafaia, feita pelo Twitter.
É interessante notar ainda como a princípio a imagem poderia representar dois
memes diferentes, mas que foram agrupadas e transformadas em uma só, formando uma
espécie de narrativa serial, que pode ser identificada também no terceiro meme (fig. 25).
O segundo meme (fig. 24) pode ser entendido como algo engraçado pelo seu
teor contraditório. Ao utilizar a frase ―Não concordo, nem discordo. Muito pelo
contrário‖, o meme procura reforçar o comportamento indeciso associado à Marina. Por
também ser evangélica e receber apoio de boa parte desses religiosos, Marina alterou
rapidamente sua plataforma de governo, gerando centenas de memes irônicos nos sites
de redes sociais e colocando a questão em evidência.
O terceiro meme (fig 25) é apenas mais um, em formato parecido com o
primeiro, que procura destacar o comportamento indeciso e até incoerente associado à
Marina. Nesse caso, podemos ver que a associação com a religião evangélica se dá de
maneira mais clara, demostrando inclusive um caráter mais informativo sobre o fato
real. O humor pode ser compreendido aqui pelas seguidas vezes em que Marina Silva
teoricamente fala algo e só de o pastor Silas Malafaia ―entrar em cena‖, ela já muda sua
opinião. Vale destacar ainda que a estratégia visual representada pelo zoom no rosto de
Silas Malafaia (4º frame) tem como objetivo salientar uma atitude de reprovação.
Por fim, no quarto meme (fig. 26), conforme brevemente citado, podemos ver
uma apropriação do formato anterior para sobrelevar o posicionamento de Dilma
Rousseff em detrimento à Marina Silva, com relação às pressões do pastor Silas
Malafaia. Nesse caso, também é possível ver claramente como um tom crítico
direcionado à Marina e uma tentativa de colocar Dilma em um lado oposto, numa
posição superior, isto é, em defesa dos gays.
No outro extremo, mas também sob a perspectiva do humor, está Eduardo Jorge.
Como já citado, entre os candidatos apresentados, Eduardo Jorge foi um dos que mais
recebeu referências humorísticas. Dos ―nanicos‖, o candidato foi o líder de memes,
tendo recebido 111 memes de discussão pública e, diferente de outros candidatos,
concentrou parte deles na subcategoria ―temas situacionais‖, relacionada a comentários
ou reações, expressões faciais, gestuais ou corporais de personagens em determinadas
situações, que, a princípio, têm pouca importância política. Mas foi também por esse
.
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jeito espontâneo com tiradas inesperadas e seus gestos expansivos, que Eduardo Jorge
despontou como um dos mais populares.
Trabalhamos também com subcategorias para buscar entender quais tipos de
humor são mais comuns nas amostras e como os candidatos se inscrevem em cada
forma de representação na criação do humor político. Para isso, criamos tabelas,
baseadas em pesquisa anterior de Tay (2012). A partir de pesquisa anterior, de Medhurst
e DeSousa (1981), que mescla uma combinação de conteúdo e análise do discurso, para
averiguar o caráter persuasivo em charges políticas como elementos de persuasão, a
autora cria as categorias abaixo, apropriadas para essa pesquisa.
(1) lugares-comuns da política – a corrida eleitoral, a caça aos comunistas, os
políticos como corruptos, a crise econômica etc.
(2) alusões literárias e/ou culturais – referências a enredos e expressões
popularizadas por produtos culturais como livros, filmes, séries de televisão etc.,
personagens ficcionais famosos, celebridades da cultura de massa.
(3) personagens da política – candidatos caricatos ou personagens históricos
folclóricos.
(4) temas situacionais – comentários ou reações, expressões faciais, gestuais ou
corporais de personagens em determinadas situações que, em princípio, têm pouca
importância política.
Como veremos a seguir, subcategorias como a de ―alusões literárias e/ou
culturais‖ são as mais comuns, atribuídas à maioria dos candidatos e relacionadas a
comparações com personagens de TV, programas de auditório, séries e filmes. No
debate do SBT, por exemplo, a incidência de memes que faziam alusões à grade da
emissora foi enorme, principalmente por conta da sua programação pautada no
entretenimento.
Desse modo, candidatos como Eduardo Jorge e Levy Fidélix foram relacionados
inúmeras vezes aos personagens Seu Madruga e Seu Barriga respectivamente, do
seriado Chaves. Do mesmo modo, quando o debate foi transmitido pela Record, vimos
referências a programas, como A Fazenda e menções ao Bispo Macedo, sócio
majoritário da emissora. Com as outras emissoras não foi diferente. Debates na Globo
suscitaram diversas piadas com seus profissionais, novelas e programação em geral,
como Globeleza, The Voice Brasil etc.
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Fig. 27 e 28 – Memes compartilhados durante o debate do SBT. Nas imagens, os candidatos Levy Fidélix
e Eduardo Jorge são comparados aos personagens Seu Barriga e Seu Madruga respectivamente, ambos do
programa Chaves, veiculado no SBT.

Fig. 29 - Meme circulado durante o debate da
Record, em que o candidato Eduardo Jorge é
comparado a um dos participantes do programa ‗A
Fazenda‘.

Fig 30 – Meme coletado durante o debate da Rede
Globo em referência ao programa da mesma
emissora, The Voice Brasil.

Apesar da proporção de elementos intertextuais relacionados à programação do
canal tenha sido muito maior quando o debate foi veiculado na própria emissora,
também foi possível encontrar memes que não seguiram esse padrão. Em outras
palavras, nas emissoras em que os debates estavam sendo transmitidos havia um grande
número de memes circulados com referências à programação da emissora, mas isso não
excluiu que nos mesmos debates houvesse referências a outras emissoras, bem como a
filmes, séries e elementos culturais em geral, como é o caso do meme abaixo em que
mostra o debate na Globo, mas faz referência a um programa exibido no SBT, o Passa
ou Repassa (Fig.31).
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Fig.31. Meme coletado durante o Debate da Globo, com referência à programação do SBT.

Abaixo as tabelas com as subcategorias da categoria discussão pública de cada
debate:

TABELA 6. Ocorrência de representações de candidatos por categorias de memes de
discussão pública na Band (N=186)
Lugarescomuns da
política
6

Alusões
literárias e/ou
culturais
11

Aécio Neves
Marina Silva
Eduardo
Campos
Luciana Genro
Pastor
Everaldo
Eduardo Jorge

3
6

Levy Fidélix

Dilma Rousseff

Personagens da
política

Temas
situacionais

Outros

15

10

1

3
14

6
14

5
9

0
1

0

0

0

1

0

1

3

3

12

0

0

2

6

4

0

0

11

5

16

0

0

11

4

1

0

José Maria de
0
0
0
0
Almeida
Fonte: A autora sobre dados obtidos da base de dados do grupo coLAB/UFF
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TABELA 7. Ocorrência de representações de candidatos por categorias de memes de
discussão pública no SBT (N=202)
Lugarescomuns
da
política

Alusões
literárias e/ou
culturais

Personagens
da política

Temas
situacionais

Outros

Dilma Rousseff

3

13

15

6

1

Aécio Neves

1

8

8

1

Marina Silva

0

21

21

5

Eduardo Campos

0

0

0

1

Luciana Genro

0

7

4

9

Pastor Everaldo

0

1

3

0

Eduardo Jorge

0

11

4

27

Levy Fidélix

0

10

4

0

2
0
0
0
0
0
0
0

José Maria de
0
1
0
0
Almeida
Fonte: A autora sobre dados obtidos da base de dados do grupo coLAB/UFF

TABELA 8. Ocorrência de representações de candidatos por categorias de memes de
discussão pública na Record (N=133)
Lugarescomuns da
política

Alusões
literárias e/ou
culturais

Personagens
da política

Temas
situacionais

Dilma Rousseff

10

11

11

2

Aécio Neves

1

5

2

1

Marina Silva

1

10

12

2

Eduardo Campos

0

0

0

0

Luciana Genro

2

4

2

Pastor Everaldo

0

1

1

2

Eduardo Jorge

0

7

8

5

Levy Fidélix

0

7

8

6

José Maria de
0
0
0
Almeida
Fonte: A autora sobre dados obtidos da base de dados do grupo coLAB/UFF
.

9

0

Outros
1
0
1
0
1
0
0
0
0
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TABELA 9. Ocorrência de representações de candidatos por categorias de memes de
discussão pública na Globo (N=150)
Lugarescomuns da
política

Alusões
literárias e/ou
culturais
21

Personagens da
Temas
política
situacionais
12

6

3

3

12

5

0

0

0

0

12

5

4

Pastor
Everaldo

0

4

Eduardo Jorge

0

8

7

1

Levy Fidélix

0

6

4

1

José Maria de
Almeida

0

1

Dilma Rousseff

7

Aécio Neves

0

Marina Silva

0

Eduardo
Campos

0

Luciana Genro

11
14

1

0

0

0

Outros
7
4
11
2
2
1
1
1
0

Fonte: A autora sobre dados obtidos da base de dados do grupo coLAB/UFF

A partir dos dados, então, podemos notar que Dilma Rousseff é a que mais
concentra a incidência de memes na subcategoria ―lugares comuns da política‖. De
maneira quase isolada, a candidata centralizou esses memes justamente por se tratar de
conteúdos relacionados à disputa eleitoral, crise econômica, corrupção na política, entre
outros. Atribuímos esse alto índice à candidata principalmente pelo fato dela estar à
frente do Poder Executivo na época, concorrendo à reeleição, e também pelo alto índice
de rejeição que o PT tem enfrentado. Isto é, esses conteúdos traduziam, por exemplo,
críticas ao próprio governo ou a questões mais abrangentes da política como o
comunismo, que inclusive é um termo atribuído aos petistas e ao PT como algo
pejorativo por alguns de seus opositores.
Dilma Rousseff também é uma das candidatas com maior participação nos
memes ―personagens da política‖, subcategoria que costuma satirizar os próprios
candidatos ou outras figuras políticas. Assim como Marina Silva, em todos os debates,
as duas têm forte participação nesse tipo de piada, enquanto Aécio Neves quase não tem
representações na subcategoria.
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Nesse contexto, atribuímos esse alto índice de conteúdos da subcategoria
―personagens da política‖ às candidatas Dilma Rousseff e Marina Silva por dois
motivos principais: o primeiro, por serem ambas mulheres e as mais bem colocadas na
disputa, pelo menos em princípio. Inferimos que o fato de serem mulheres por si só já é
motivo para que mais piadas sejam feitas, inclusive algumas de cunho sexista e até
pornográficas foram recolhidas na amostra. Isso se dá pela dificuldade de uma camada
do eleitorado de aceitar o protagonismo da mulher na política, sobretudo em posições de
destaque na corrida eleitoral.
A segunda causa se dá pelo próprio histórico político das candidatas, que têm
trajetórias distintas, mas apresentam como elo um passado de lutas e vitórias, seja a luta
contra a ditadura no caso de Dilma, seja a luta contra a fome e a pobreza, no caso de
Marina. Assim, é comum que se resgate alguns momentos do passado para fazer
brincadeiras e/ou comparações.
Já Aécio Neves, como mencionado, foi um dos candidatos que menos gerou
referências bem-humoradas, restringindo-se na maior parte das vezes à classe de
―alusões literárias e/ou culturais‖, aquelas que apresentam menções a produtos culturais
(séries, filmes etc.) ou à cultura popular em geral, incluindo referências a expressões
populares e gírias da Internet, personagens famosos e celebridades, e assim por diante.
Nesse sentido, é interessante pensar que talvez o candidato não gere tanta
empatia como as outras candidatas majoritárias, chegando a perder em quantidade de
conteúdos para Eduardo Jorge.
E apesar de não ser o candidato com o maior índice de memes, Eduardo Jorge
foi o que ganhou maior repercussão através desse humor. Nos dois primeiros debates,
foi o campeão em ―piadas situacionais‖, enquanto nos últimos quase não obteve
nenhum. Essa alteração parece nos indicar, em conformidade com o que já foi
explicitado e com o que a própria assessoria de campanha sugeriu em entrevista, que
num primeiro momento, boa parte dos usuários começaram a interagir com Eduardo
Jorge devido às inúmeras piadas em referência às suas falas e gestos engraçados, mas
que na sequência, após conhecerem mais das suas propostas, passaram a dialogar de
forma mais aprofundada com o candidato.
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Consideramos que há duas fases de adesão às páginas do Eduardo – a
primeira, de descoberta, porque ele não era bem conhecido no país, apesar de
todo seu histórico político, como deputado estadual por São Paulo, federal,
constituinte, um dos criadores do SUS. Enfim, uma atuação política incisiva
na qual já pautava no legislativo boa parte dos temas levantados na
campanha, mas ainda desconhecido por uma grande parcela da população; e a
segunda, de interação, aderência às pautas e ideias e de debate. O tempo todo
havia interação nas redes sobre o programa dele, debates interessantes. Claro,
uma parcela desses jovens continuou interessada na ‗zueira‘, mas
conseguimos identificar claramente que boa parte deles passou a levar a sério
suas propostas para o país (RIBEIRO, Mônica; 2015).

Abaixo uma série de memes com um dos bordões que ficou marcado na
campanha do candidato Eduardo Jorge, o ―Quero‖. A expressão fez tanto sucesso que
posteriormente foi incorporado pela equipe de campanha para compor o nome da
primeira página oficial de memes de um candidato, a ―Yes We Quero‖39.

Fig. 32 e 33. Memes brincando com o bordão ―Quero‖, que se tornou muito popular

39

.

O termo faz referência ao slogan de Barack Obama ―Yes we can‖.
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Fig. 34 e 35 – A partir daí, surgiu uma variedade de memes sobre os mais diversos assuntos.

O bordão surgiu depois de um diálogo entre o jornalista Boris Casoy, o
candidato Eduardo Jorge, o apresentador Ricardo Boechat e a candidata Dilma Rousseff
e deixa claro o teor incongruente presente em sua resposta, após a ruptura de
expectativa em relação a um candidato. Em pergunta para o candidato Eduardo Jorge
sobre o controle social da mídia, o jornalista Boris Casoy afirma que o PT insiste num
plano de censura à imprensa que eufemistacamente chama de democratização da mídia
e pergunta qual seria a posição do candidato. No entanto, Eduardo Jorge concorda com
Dilma Rousseff e não fala mais nada. A candidata tem então direito a replica e na
tréplica e o jornalista Boechat brinca ao afirmar que ele tem 45 segundos, se quiser, de
modo que ele responde com um ―Quero‖, conforme diálogo transcrito abaixo:
Boris Casoy: O PT insiste num plano de censura à imprensa que
eufemistacamente chama de democratização da mídia. A bem da verdade a
candidata Dilma não adotou, criou uma barreira, não tem colocado em
prática, apesar da insistência do partido, essa ideia. Eu queria perguntar se
eleito o candidato Eduardo Jorge vai levar esse plano adiante.
Eduardo Jorge: Então eu sou obrigada a concordar com a presidente Dilma.
Não levarei, ficarei com a posição dela. [pausa] Acabei!
[Risos da plateia]
Ricardo Boechat: Tá bem, comentário da candidata Dilma Rousseff com 45
segundos. Pode fazer em menos tempo também se quiser.
Dilma Rousseff: Eu queria mais (risos). Acredito que a questão da liberdade
de imprensa, de expressão, dos meios de comunicação é um valor básico da
democracia. Como qualquer setor, o de telefonia, aeroportos, portos, todos os
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setores têm que regulação econômica, ou seja não pode haver o monopólio
nem o uso indevido daquele meio. Então sou a favor da regulação econômica.
Agora dentro da maior liberdade de expressão, não só para o setor da mídia,
mas também para Internet e todos os setores de manifestação do pensamento.
Ricardo Boechat: O senhor tem 45 segundos, se quiser é claro.
Eduardo Jorge: Quero, esse aí eu quero! [Risos da plateia]
[Continuação da fala]

A partir de então vimos como a expressão foi apropriada e aplicada a diversos
contextos e situações, muitas vezes, desconectada da original, demonstrando um dos
pontos fortes do humor de Eduardo Jorge, relacionado à subcategoria ―piadas
situacionais‖. Suas falas e gestos inusitados, muitas vezes, foram descontextualizados e
não apresentavam relação direta com os temas do debate.
Exemplos de piadas situacionais a partir de gestos de Eduardo Jorge

Fig. 36 e 37 – Memes brincando com o fato de Eduardo Jorge ser usuário de maconha

Fig. 38- Meme brincando apenas com o gesto em si.
Fig. 39 – Meme brincando com o fato de Eduardo Jorge ser engraçado e por isso ser importante no
debate
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Por outro lado, como podemos observar os memes (figs. 36 e 37) fazem
referência ao uso e à legalização da maconha, tema que foi debatido durante o debate e
defendido por Eduardo Jorge. Por essa defesa e seu jeito pacato, diversas piadas foram
feitas, associando o candidato ao fato de ser usuário de maconha, ponto que foi negado
diversas vezes tanto pelo candidato como por sua assessoria. Inferimos, assim, que
apesar de os memes contribuírem para a atribuição de uma falsa imagem do candidato,
também colabora para suscitar um debate sobre o tema.
Posto isto, argumentamos que os memes são polissêmicos e podem carregar
significados diversos. Ao mesmo tempo em que as piadas podem servir apenas para
fazer graça de determinada situação, elas não deixam de criar diferentes sentidos para os
internautas que fazem parte desse universo. Dessa forma, associar Eduardo Jorge à
maconha, mesmo que esta seja uma informação falsa, abre espaço para que propostas
sobre a legalização da maconha, levantadas durante o debate, continuem em pauta nas
redes. Permite ainda que um comportamento considerado negativo por uma parcela da
população seja trazido à tona e até paute a imprensa através da grande reverberação.
Podemos confirmar isso a partir de diversas matérias e entrevistas em portais de
notíciais como UOL40, Hoje em Dia41 e G142 que abordavam o tema e faziam referência
ao candidato, bem como o relato do próprio candidato, que afirmou em entrevista à
autora que muitos dos usuários buscavam interagir nos streamings com perguntas sobre
temas e assuntos polêmicos ou menos usuais.
O Ricardo (assessor de campanha) se dispôs a trabalhar fortemente nessa
parte, de forma voluntária. Ele montou um estúdio na sala da casa dele, para
desespero de sua esposa, e a gente produzia programas feitos para Internet,
além de bate-papos ao vivo. A ideia dele foi que eu falasse na TV que estaria
disponível na Internet logo após Horário de Propaganda Eleitoral, e
convidasse os eleitores a conhecer mais do nosso programa. Assim, durante
meia hora, uma hora… chegamos a ficar até uma hora e meia falando sobre
as nossas propostas e tirando dúvidas dos eleitores. Fizemos também um[a
página no] Facebook, um [perfil no] Twitter e começamos a interagir
continuamente. (JORGE, Eduardo; 2016)

40

Disponível em http://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/07/14/veja-o-que-pensam-candidatos-apresidencia-sobre-aborto-maconha-e-religiao.htm. Acesso em junho de 2015.
41
Disponível em http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/candidato-do-pv-%C3%A0presid%C3%AAncia-apoia-legaliza%C3%A7%C3%A3o-da-maconha-1.270419. Acesso em junho de
2015.
42
Disponível em http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/09/maioria-e-contra-legalizarmaconha-aborto-e-casamento-gay-diz-ibope.html. Acesso em junho de 2015.
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Assim, argumentamos que esses memes - mesmo que não tenham uma função de
convencimento a priori – facilitam que o eleitor menos informado e pouco interessado
em política participe dessas interações mais ou menos politizadas. E admitimos que se
por um lado, essa aproximação pode favorecer um contato do eleitor médio, de outro,
fica explícito que tais conteúdos não estão inclinados a promover um debate público
aprofundado.
Além disso, ainda que a piada em si não seja fonte de informação, se repercutida
intensamente, passa a fazer parte de um processo de visibilidade e se torna instrumento
para não só para as conversações on-line, como para o próprio campo do jornalismo.
Como foi visto, muitas vezes, os próprios memes levantam ou ajudam a levantar
questões políticas e/ou fatos inerentes do debate como um meio de crítica dos usuários,
seja para defender um candidato ou ponto de vista, ridicularizar, atacar ou tentar
convencer outros a apoiarem tal candidato.
4.2

Embrace the zueira: a apropriação do humor como estratégia de
visibilidade política na campanha do candidato Eduardo Jorge
―Aceito brincadeiras com bom humor e os convido para conhecer melhor nossas

diretrizes‖. A frase dita por Eduardo Jorge em seu Twitter logo após o primeiro debate
na Band e repercutida posteriormente por diversos portais de notícias foi o indicativo de
que o candidato se utilizaria do humor e de sua súbita popularidade para tentar obter
maior visibilidade e consequentemente aumentar suas chances na corrida eleitoral.
Representante do Partido Verde (PV), o candidato, que estava distante de cargos
eletivos desde 200343, era desconhecido de grande parte dos eleitores e possuía
aproximadamente apenas 1 minuto de propaganda política na TV em apenas três dias da
semana. Dessa maneira, ao perceber seu sucesso logo após o primeiro debate, apostou
nos sites de redes sociais como alternativa para ampliar seu diálogo com o público e
mostrar suas propostas.
Apesar de Eduardo Jorge ter sido, muitas vezes, o objeto do humor e não o
agente em si, pelo menos, não de maneira propositada, é preciso salientar como o humor
foi apropriado e utilizado como mola propulsora para a interação com os eleitores. A
partir da popularidade repentina de Eduardo Jorge logo após os primeiros debates, a
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tática da campanha foi justamente não combater ou tentar evitar brincadeiras feitas a seu
respeito, mas ao contrário, aceitá-las e tentar usar esse recurso a seu favor.
Essa postura fica evidente com algumas respostas suas nas redes sociais. Apesar
de não ser um usuário ativo na Internet antes da campanha, o candidato e sua equipe
entenderam a importância de investir em plataformas on-line e criaram ferramentas para
interagir com o eleitorado, através dos sites de redes sociais como Facebook, Twitter,
entre outros canais.
Conforme a própria assessoria informou em entrevista para a autora, a campanha
foi estruturada de forma enxuta e contou com apenas sete profissionais que cuidavam de
todas as áreas, incluindo a parte de comunicação (responsáveis pelas gravações do
programa, bate-papos ao vivo depois do horário eleitoral gratuito, assessoria de
imprensa e redes sociais). É válido ressaltar que por ser um candidato minoritário, com
poucos recursos e muito pouco tempo de TV, a Internet se configurou como peça chave.
De acordo com a assessora de campanha Mônica Ribeiro, a Internet e as mídias sociais
foram fundamentais, pois contribuíram para ampliar o alcance de suas propostas, indo
além do que eles supunham.
A dimensão que a coisa tomou foi bem maior do que imaginávamos. A
estratégia pensada pela equipe de dar mais tempo para que Eduardo Jorge
pudesse expor suas propostas e opiniões por meio de um bate-papo ao vivo
na Internet, logo após o programa eleitoral na TV, deu muito certo no nosso
entendimento. O contato foi mais direto e as pessoas podiam interagir com
ele, conhecer melhor suas ideias, o que não seria possível só com o tempo de
que dispunha no horário televisivo (RIBEIRO, 2015).

Nesse sentido, apesar de a Internet não competir em audiência com a televisão, o
recurso foi utilizado pelo candidato e sua assessoria como uma ferramenta de
visibilidade, buscando assim minimizar a distância entre outros candidatos, com mais
recursos.
Depois de fazer sucesso no debate da Band e ganhar certa notoriedade nos sites
de redes sociais e na mídia, a imagem de Eduardo Jorge voltou a viralizar com o meme
―Eu não tenho nada a ver com isso‖. O episódio se deu após um diálogo com Levy
Fidelix em que Eduardo Jorge tinha o direito de comentar a resposta dada pelo
adversário, mas disse apenas "Eu não tenho nada a ver com isso", arrancando risos da
plateia. Confira o diálogo:
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Kennedy Alencar (jornalista): Boa Noite, [Carlos] Nascimento, a
minha pergunta vai para o candidato Levy Fidélix, com comentário do
candidato Eduardo Jorge. Candidato Levy, o senhor foi candidato dez vezes e
nunca se elegeu. O seu partido vive do fundo partidário e vive de negociações
partidárias para fazer ataques terceirizados. Como o senhor vê isso?
Levy Fidélix: É um típico ponto fora da curva. [...] É a típica
perseguição aos partidos ideológicos pequenos. Primeiramente, meu partido
existe há vinte anos. Sempre disputo campanhas em todos os níveis,
especialmente majoritárias. [...] Você, que é um típico representante dessa
mídia vendida, dessa mídia que ataca, e que coloca a gente, nas pesquisas, lá
embaixo – são pesquisas não comprovadas, nem registradas, apenas
protocolizadas – é que é, sim, mídia de aluguel. Você se comporta como tal.
Isso é calúnia.
Carlos Nascimento (âncora do jornal do SBT): Obrigado, candidato.
Um minuto para o comentário de Eduardo Jorge.
Eduardo Jorge: Não tenho nada a ver com isso. [...]

Abaixo podemos ver alguns dos memes. Na imagem 40 podemos ver a frase
original e, nas subsequentes, várias apropriações feitas a partir desta. Nas imagens 41 e
42, por exemplo, podemos observar como a frase foi retirada do seu contexto original e
atrelada à programação do SBT, que serviu de pano de fundo para as brincadeiras. Já
nas imagens subsequentes (figs. 43 e 44), vemos como a frase ―Eu não tenho nada a ver
com isso‖ foi reapropriada e utilizada em contextos completamente distintos e sem
relação com política.

Fig. 40. Meme com a frase original proferida pelo candidato durante o debate
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Fig 41. Meme em alusão ao programa ―Roda a Roda‖, do SBT.
Fig 42. ―Eu não tenho nada a ver com isso! Eu só vim encontrar o Cháves, ele já chegou?‖

Fig 43 e 44. Memes utilizando a frase ―Eu não tenho nada ver com isso‖ em diferentes contextos,
brincando inclusive com outros memes como o do ―Garota Desastre‖.

Fig 45. Meme criado pelo comando de campanha em alusão ao famoso bordão de Eduardo Jorge

Já a figura 45 foi encontrada na página oficial de memes, criada pela equipe de
Eduardo Jorge, em uma clara menção à frase do filósofo René Descartes ―Penso, logo
existo‖. A intertextualidade é patente nesse caso e mostra como a campanha soube se
.
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aproveitar dessa ―fama repentina‖ de Eduardo Jorge para atrair eleitores. Na imagem
abaixo (Fig 46) é possível notar que o candidato mesmo admite aceitar brincadeiras com
bom humor e convida os usuários a conhecer melhor sua plataforma eleitoral.

Fig. 46 – A imagem ilustra bem essa questão, pois mostra Eduardo Jorge convidando eleitores a
conhecerem melhor as diretrizes do partido.

Ainda de acordo com Mônica Ribeiro, o uso do humor na campanha não foi algo
previamente pensado, mas um elemento que surgiu e foi se desenvolvendo a partir da
própria interação e feedback dos eleitores em geral.
A inspiração foi o humor do próprio Eduardo e a equipe procurou seguir esse
caminho. Esse humor dele, exacerbado e extrapolado em alguns momentos
nas redes com memes produzidos por usuários de todos os tipos, desde os
mais grosseiros até os mais divertidos e sutis, contaminou a campanha. A
cada participação dele nos debates surgiam vários memes nas redes, que
foram responsáveis inclusive por ele estar nos trending topics do Twitter por
mais de uma vez (RIBEIRO, Mônica).

Nesse sentido, reiteramos a estratégia de Eduardo Jorge, que procurou reverter
sua posição de alvo das piadas para agente do humor, buscando estabelecer uma
interação com o eleitorado através dos sites de redes sociais, empregando inclusive o
bom humor em suas respostas.

No caso do Twitter, por exemplo, Eduardo Jorge

empenhou-se em dar um feedback aos internautas que, em muitos casos, faziam piadas,
mas também buscou promover com frequência diálogos sobre temas de interesse
público, relacionadas à campanha e à cidade. A seguir, exemplos de mensagens trocadas
com internautas, sobre propostas de governo e também assuntos em geral. As
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informações foram retiradas do perfil oficial do candidato e de um aplicativo
denominado TwimeMachine, que ajuda a recuperar tweets antigos.

Fig 47. Conversa entre Eduardo Jorge e uma seguidora do Twitter

Fig 48, 49, 50, 51. Diálogo entre o candidato Eduardo Jorge e eleitores no Twitter.

Como podemos notar, a partir de suas interações, Eduardo Jorge faz questão de
se colocar seriamente, explicitando uma distância em relação aos memes mais
humorísticos. Apesar de reconhecer a existência desse humor em torno de sua figura e
.
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tentar apropriá-lo como estratégia da campanha e visibilidade através do humor, o
candidato pretende ser levado a sério, tanto é que mesmo nas interações mais bemhumoradas, procura sempre debater sobre suas propostas e convidar o eleitorado para
conhecer suas ideias e projetos.
Outra estratégia adotada pelo candidato e sua equipe foram os streamings de
vídeo ao vivo após os programas eleitorais na TV, com o intuito de sanar as dúvidas dos
internautas e manter um bate-papo com os interessados em saber mais sobre a
campanha e suas propostas. A dinâmica se deu de forma orgânica e foi uma das táticas
incorporadas depois do início da campanha. Consoante a assessoria de campanha, nos
primeiros programas televisivos não havia essa interação, entretanto, em dado momento
a equipe percebeu a necessidade de mais tempo para expor as propostas e optou por
mudar o tom da campanha, usando o pouco tempo de espaço televisivo para pontuar os
principais temas e convidar o público para um debate mais aprofundado logo após o
horário eleitoral.
Nesse sentido, apesar da pouca familiaridade com as redes sociais, Eduardo
Jorge utilizou a Internet como uma das peças-chaves para sua campanha. Em entrevista,
o próprio candidato afirma ter encontrado na web uma forma de alcançar mais usuários
com o pouco dinheiro de campanha que possuía.
Eu não gostava de usar nem celular, quanto mais Internet… Usava celular
obrigado, pois era secretário de meio ambiente em São Paulo e a prefeitura
precisava me contatar. A Internet, para mim, foi uma descoberta
extraordinária. Em cada conversa chegava pergunta de gente de vários
lugares do Brasil, de gente da Paraíba, do Rio Grande do Sul, outra, de
alguém da periferia de São Paulo isso nos programas ao vivo. Já no Facebook
e no Twitter, acontecia permanentemente, o tempo todo. Portanto, eu entendi
isso como interação horizontal muito democrática e fundamental na
campanha (JORGE, Eduardo; 2016).

Apontamos que a Internet possibilita que partidos e candidatos, com menos
recursos financeiros possam interagir mais e compor um ambiente informacional mais
vasto e menos mediado, dando-lhes maior visibilidade pública. Embora esse espaço não
seja o principal meio informativo usado pelos eleitores (Coutinho e Safatle, 2009), as
novas mídias podem ser consideradas bons complementos das campanhas eleitorais
feitas em outras esferas e fornece novos dispositivos para que haja uma maior
participação política dos eleitores nos acontecimentos políticos (Norris, 2001).
O comportamento de Eduardo Jorge, portanto se adequa à teoria de StromerGalley apresentada no início dessa dissertação, sobretudo, se comparamos a candidatos
.

136

majoritários, na medida em que se mostra aberto à exposição, interagindo abertamente
com os usuários. Conforme Stromer-Galley (2014) aponta, a Internet é mais benéfica
aos candidatos minoritários, não só por poderem utilizar ferramentas mais econômicas,
como também pelo fato de a exposição ser um ponto positivo para eles. Isto é, por não
terem muito a perder, podem se submeter a uma maior exibição. Já os candidatos mais
bem avaliados nas intenções de voto, procuram manter suas posições menos
evidenciadas para não correrem o risco de perder o controle sobre as mensagens,
evitando assim interações mais profundas.
Eduardo Jorge, como vimos, tinha uma visibilidade irrisória, era desconhecido
por boa parte da população antes de se candidatar. Por isso, investir maciçamente nessa
interlocução, agradando a uns e até contrariando outros foi uma escolha estratégica, em
que o humor – a princípio surgido de forma acidental – tornou-se um dos componentes
integrantes.
Uma das iniciativas que comprovam esse fato foi a criação da página ‗Yes We
Quero‘, que explorou os memes não só para promover uma interação com eleitorado,
como também para elucidar de forma simples e rápida algumas das propostas de
Eduardo Jorge. A fanpage foi a primeira em uma eleição presidencial a utilizar tais
conteúdos como ferramenta oficial de campanha. A página (retirada do ar após o 1º
turno) foi criada no dia 10 de setembro e chegou a ter mais de 15 mil likes.

Fig.52 – Capa da fanpage oficial de memes de Eduardo Jorge ―Yes We Quero‖.

O título fazia referência ao slogan da campanha de Barack Obama (―Yes We
Can‖) e foi criada, segundo o próprio candidato, para que suas propostas e
posicionamentos pudessem ser propagados de maneira mais rápida e ágil, sobretudo
entre os jovens. A assessora Mônica Ribeiro ratificou a afirmação e declarou ainda que
a estratégia foi pensada ao perceberem a quantidade de memes envolvendo a figura e as
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falas de Eduardo que circulavam na web todos os dias. Destarte, a equipe pensou em
produzir seus próprios memes em um tom mais parecido com o humor do candidato.
A página não era do Eduardo, e sim da equipe de campanha dele, e isso foi
claramente explicitado na apresentação da página. Mas ele gostou muito da
sugestão. Eduardo acha que temos de rir de nós mesmos, não nos levar tão a
sério, inclusive porque isso é bom para a saúde. A ‗Yes We Quero‘ foi criada
quase na reta final da campanha e cumpriu um papel complementar bem
interessante, ajudando a potencializar o alcance de suas ideias numa
linguagem mais adequada às redes (RIBEIRO, Mônica).

Eduardo Jorge esclarece que a sua pouca habilidade com as tecnologias digitais
jamais permitiria que ele mesmo produzisse esse tipo de conteúdo, mas afirmou ter
gostado muito da ideia. ―O conteúdo não era produzido por mim, mas cumpria um
papel auxiliar, porque permitia difundir nossas propostas na mesma linguagem que os
jovens usam‖ (JORGE, Eduardo; 2016). Portanto, embora não fossem necessariamente
engraçados, os memes buscavam dar uma nova roupagem às propostas do candidato,
adaptando-as a uma linguagem comumente vista no ambiente virtual. Temas como
descriminalização da maconha, redução da quantidade de ministérios federais e união
homoafetiva foram alguns dos assuntos que inspiraram a criação de imagens sob o estilo
meme. ―Pensamos uma linguagem mais acessível ao público que interagiu com ele‖
(RIBEIRO, Mônica; 2015). Abaixo quatro memes coletados da página ‗Yes We Quero‘
para exemplificar melhor o teor desses conteúdos:

Fig. 53 e 54. Memes criados pela assessoria com opiniões e propostas de Eduardo Jorge
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Fig 55. Meme criado pela assessoria e publicado
na página oficial de memes tentando desvincular a
imagem do candidato de usuário de maconha

Fig 56. Meme apropriado pela assessoria e
brincando com o fato da popularidade de Eduardo
Jorge, no quesito piadas.

Como se pode notar, os memes foram utilizados visando não apenas entreter ou
divertir os internautas, mas também contribuir para a formação da imagem do então
candidato, além de expor suas propostas e posições de uma forma leve, concisa e
acessível aos eleitores, principalmente àqueles pouco interessados em política. Nas
imagens 55 e 56, por exemplo, podemos ver que os memes exploram temas como a
união homoafetiva, sugerindo uma posição favorável do candidato e a diminuição de
ministérios caso seja eleito em uma linguagem simples e inteligível.
E como já pontuamos, em um ecossistema de múltiplas informações, reter a
atenção da audiência pode ser muito valioso. Sob essa perspectiva, avaliamos como uma
estratégia inteligente recorrer ao humor e a linguagens habituais das redes para alcançar
o maior número de pessoas possível.
4.3

Viralização e repercussão dos memes para além dos sites de redes sociais
Como constatamos até aqui, Eduardo Jorge obteve grande popularidade a partir

dos debates. Com suas falas engraçadas e gestos efusivos, o candidato viu seu nome
despontar entre um dos mais comentados da web. O sucesso foi tão grande e instantâneo
que extrapolou o ambiente das redes sociais.
A partir do fenômeno conhecido como ―Segunda Tela‖, no qual os usuários
comentam na Internet o que veem na TV, alguns programas televisivos ganham status
de evento e assumem uma dimensão muito maior. Assistir ao vivo e comentar nos sites
de redes sociais integra o telespectador a um grande grupo e o permite participar de uma
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conversação que atravessa limites físicos ou geográficos, contribuindo para
potencializar a repercussão do conteúdo exibido na TV, influenciar o telespectador na
decisão do que assistir e empoderar a audiência, no sentido de dar a ela a possibilidade
de avaliar instantaneamente o conteúdo junto ao grande público.
Durante a realização dos debates eleitorais, foi possível observar que os
espectadores dispuseram de computadores e dispositivos móveis como segunda tela, o
que possibilitou que piadas fossem criadas e postas em circulação praticamente em
tempo real nos sites de redes sociais.
Perguntado sobre seu sucesso na web, o próprio candidato reconhece a
importância das mídias. De acordo com Eduardo Jorge, a TV ainda é uma ferramenta
muito potente e principal meio para que as pessoas te conheçam, mas a Internet
viabiliza uma interação inédita.
Atribuo a minha popularidade ao poder da comunicação. E aí não digo só a
Internet, mas à comunicação tradicional, porque a televisão ainda é
poderosíssima. Participar dos debates é como se você passasse a existir para
as pessoas. E também à Internet, que te dá uma penetração extraordinária,
muito mais próxima dos usuários e permite uma interlocução muito maior.
TV e Internet, em certo sentido, se complementam (JORGE, Eduardo; 2016).

Nesse sentido, sugerimos ainda que assistir aos debates ao vivo e comentá-los
nos sites de redes sociais ajuda a criar uma espécie de integração entre os próprios
usuários, que, muitas vezes, buscam nesses ambientes a aprovação de outros
internautas, permitindo a conversação mesmo sem estarem no mesmo local físico. Isto
é, essa oportunidade de interagir através da Internet em torno de um conteúdo comum
exibido pela TV aproxima usuários e contribui para a sofisticação de uma experiência
do público.
Concomitantemente, podemos ver que os próprios veículos de mídia passam a
noticiar as temáticas que estão circulando pela web. Os memes de humor dos debates,
por exemplo, foram compilados por diversos sites e publicados como matéria,
demonstrando assim uma relação direta entre seu destaque nas redes sociais e sua
disseminação. Por exemplo, não se viu a mesma repercussão pelos portais de notícias a
outros formatos de memes que não fossem os humorísticos.
Ainda sob essa perspectiva, o fenômeno da ―Segunda Tela‖ permite que as
emissoras monitorem o que está agradando ou não e tenham que dar uma resposta mais
taxativa ao telespectador. Antes da Internet, a televisão não se mostrava tão afetada
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pelas flutuações de opinião dos telespectadores. Embora as pesquisas de opinião sempre
tenham existido, as mudanças ocorriam de forma mais lenta, de acordo com os índices
de audiência e vontade do próprio canal. Isso se dava não só pela menor capacidade de
controle, como pelo maior tempo necessário para apuração de dados pertinentes.
Dessa maneira, as discussões e conversações on-line se mostram relevantes
justamente porque refletem a opinião e anseios dos cidadãos comuns de maneira mais
aberta. E apesar de estarem calcadas em elementos da cultura popular e dos mass media,
não dependem necessariamente da sua mediação. Assim, numa cadeia de
retroalimentação, os sites de redes sociais fornecem insumos e acabam pautando
assuntos da mídia, ao mesmo tempo em que a mídia faz ecoar o que as redes sociais
estão abordando.
Os memes se inserem nesse contexto. Seja a partir da linguagem ou de aspectos
de sociabilidade e de consumo, tais conteúdos colaboram para a construção de gostos e
afetos, que ganham novos significados e contornos políticos à medida que vão se
alastrando e recebendo novas referências. Ou seja, os memes apresentam uma
modalidade de discurso evidenciada através das repetições, das ressignificações de
ideias e fatos do cotidiano e suas variantes, cuja singularidade do fenômeno encontra-se
justamente na expressividade que provém dos usuários.
Depreendemos daí que os internautas atingidos por esses textos escritos se
constituem como extensas redes de leitores, ligadas por nós com as mais variadas
formas de discurso, que vão desde textos até vídeos, passando por arranjos
metalinguísticos inovadores que proporcionam meios alternativos de comunicação
(escrita interagindo com imagem), capazes de suscitar reflexão, indignação, entre outros
sentimentos (AMARAL, 2014).
Assim, o fato de Eduardo Jorge ter ganhado grande repercussão nos sites de
redes sociais evidencia esse caráter de complementariedade das mídias, na qual o fato
surge na TV, reverbera através dos sites de redes sociais e volta a virar notícia em
portais de notícias, jornais e no próprio cotidiano das pessoas.
Nicolau (2012) defende a existência de um fator humanológico que estaria
envolvido nesse processo de midiatização da sociedade. Para o autor, além da intrínseca
necessidade de comunicação e socialização do ser humano, tem se instaurado
atualmente, no contexto da cibercultura, um desejo latente de participação cultural pelo
compartilhamento de ideias e opiniões através de tecnomediações. Apesar de Nicolau
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não compartilhar do conceito de memes proposto nessa dissertação, nem analisar
memes políticos, compactuamos, guardadas as devidas proporções, que o chamado
―fator humanológico‖44 apresenta um peso significativo para compreender a circulação
dos memes na esfera digital, inclusive os políticos.
No caso de Eduardo Jorge, por exemplo, a linguagem simples e o humor
espontâneo chamaram a atenção dos internautas, o que levou a uma intensa circulação
de memes do candidato nos sites de redes sociais. Mas para, além disso, aventamos que
um dos motivos para essa reverberação foi justamente a vontade de fazer parte, de estar
inserido em um grupo social. O internauta sente prazer em estar compartilhando tais
conteúdos pela sensação de aprovação que recebe através das curtidas e
compartilhamentos.
Opinar sobre uma notícia compartilhada passou a gerar um amplo poder de
liberdade de expressão e um modo fácil de ser ouvido, o que passou a
alimentar o fetiche das pessoas de serem consumidas, de serem
compartilhadas. Receber longas listas de comentários em uma postagem na
Internet é o sucesso, é o desejo realizado. No entanto, de forma muito rápida,
já surgem outras postagens, e a sua rapidamente será esquecida (CHAIA &
BRUGNAGO, 2014; p.126).

O que ocorreu com Eduardo Jorge foi que exatamente por sua originalidade e
autenticidade, acabou se tornando alvo desses vários memes. A partir daí, a repercussão
foi tão grande que chegou a extrapolar o ambiente das redes sociais. Dezenas de páginas
como a Veja45, Folha46, UOL47, G148, Terra49, Bol50, YouPix51, IG52, Buzzfeed53,
44

Nicolau (2012) argumenta que o cerne do fator humanológico está em habitar o ciberespaço e
compartilhar as novidades que transitam pelos dispositivos tecnológicos permitindo o pleno exercício,
individual e coletivo, de práticas midiáticas. Isso se constitui como uma necessidade intrínseca das
pessoas na atualidade.
45
Disponível em: http://vejasp.abril.com.br/blogs/pop/2014/08/27/piadas-debate-eduardo-jorge/ Acesso
em fevereiro de 2015.
46
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/09/1509406-eduardo-jorge-pv-arranca-risosem-debate-ao-responder-eu-nao-tenho-nada-a-ver-com-isso.shtml Acesso em fevereiro de 2015.
47
Disponível em: http://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/09/01/eduardo-jorge-pv-vira-meme-comfrase-eu-nao-tenho-nada-a-ver-com-isso.html Acesso em fevereiro de 2015.
48
Disponível em: http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/09/eduardo-jorge-diz-que-estamais-conhecido-e-ate-tira-fotos-com-jovens.html Acesso em fevereiro de 2015.
49
Disponível em: http://noticias.terra.com.br/eleicoes/apos-virar-meme-eduardo-jorge-diz-aceitobrincadeiras,43f1be07aa918410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html Acesso em fevereiro de 2015
50
Disponível em: http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/brasil/2014/09/01/eduardo-jorge-pv-virameme-com-frase-eu-nao-tenho-nada-a-ver-com-isso.htm Acesso em fevereiro de 2015.
51
Disponível em: http://youpix.virgula.uol.com.br/eleicoes-2/eduardo-jorge/ Acesso em fevereiro de
2015.
52
Disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2014-09-02/eduardo-jorge-e-programas-do-sbtinspiram-memes-de-debate-presidencial.html Acesso em fevereiro de 2015.
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Pragmatismo Político54, entre outras fizeram matérias sobre a performance do
candidato.
Nas imagens abaixo (Fig 57 e 58), Eduardo Jorge chega a ser comparado ao expresidente uruguaio Mujica exatamente por suas propostas liberais e atitudes
consideradas irreverentes.

Fig. 57 e 58 – Imagens retiradas dos portais de notícias El País e BuzzFeed comparando Eduardo Jorge ao
ex-presidente uruguaio Mujica.

Outro ponto a ser destacado é que ao contrário de outros candidatos que não
desperdiçavam um momento sequer ao ficar perante os holofotes da mídia, mesmo que
fosse para falar algo completamente fora do contexto ou apenas para se autopromover,
Eduardo Jorge se absteve de tecer comentários ou dar algumas respostas quando não via
necessidade. Esses comportamentos tidos como singulares e originais foram
proeminentes durante toda a campanha, o que fez com diversos veículos lançassem
matérias, como abaixo:

53

54

Disponível em: https://www.buzzfeed.com/clarissapassos/imagens-que-provam-que-eduardo-jorgevenceu-o-debate-pelo?utm_term=.yx1eKM1Zm#.heyPeNDxr Acesso em fevereiro de 2015.

Disponível em http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/08/eduardo-jorge-surpresa-debate-daband.html Acesso em março de 2015
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Fig. 59 e 60 – Imagens retiradas dos sites da Folha e da Veja.

Nesse sentido, é sintomático observar como o próprio jornalismo on-line tem se
adaptado à lógica dos cliques, tornando-se cada vez mais multimídia, e incorporando
conteúdos relacionados ao entretenimento, como memes, gifs e outros conteúdos da
web, como é o caso das matérias traduzidas pelas imagens 53 e 54. Mais que isso,
prenunciamos que o jornalismo tende a seguir por essa diretriz, na qual cada vez mais
esses novos atores entram em cena, não só para circular notícias e informações prontas,
como também para produzi-las.
Assim, o que vemos é um gradual crescimento de outros agentes (que não fazem
parte dos mass media), mas que se entremeiam formando nós em uma rede complexa de
informações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O desenvolvimento da Internet e dos sites de redes sociais ampliaram
significativamente as possibilidades de diferentes estruturas de conversação em rede.
Tendo em vista a participação e o engajamento cada vez maiores dos usuários,
admitimos que a ação dos sujeitos contribua na constituição de novos fluxos
comunicacionais, nunca antes vistos. Nesse contexto, a chamada cultura participativa
ganha espaço, permitindo apropriações e ressignificações de conteúdos e narrativas
midiáticas, dentre os quais os memes são elementos-chave.
Baseando-se em autores como Shifman, Demers, Coleman, entre outros,
argumentamos que nesse ambiente virtual, de maior interatividade e grande quantidade
de informação disponível, o humor se constitui como elemento central para captar a
atenção das pessoas. Mais que isso, entendemos que o humor está intimamente
relacionado a características fundamentais da Internet, como a interatividade,
multimídia e o alcance global. Por sua grande capacidade de propagação e a natural
propensão para viralização, peças com temas engraçados acabam alcançando um maior
número de pessoas de forma acelerada.
A presente dissertação procurou analisar o papel dos memes, sobretudo os de
humor, durante as eleições presidenciais de 2014. Entendemos que a importância em
estudar memes está em compreender as narrativas criadas e circuladas pelo eleitor, de
forma nunca antes vista e que o humor tem um papel fundamental nisso. Textos,
imagens, compartilhamentos, debates, comentários, curtidas são algumas das formas
interacionais proporcionadas pelas redes sociais on-line. Essas novas dinâmicas de
consumo, produção e circulação de conteúdos alteram o próprio circuito comunicativo e
dão a possibilidade de entender um fator novo: a opinião do eleitor de maneira
espontânea.
De certo, sabemos que há diversos estudos sobre comportamento eleitoral, mas
estes se concentram muito mais sobre a maneira como os usuários reagem a notícias e
informações políticas recebidas através da mídia, do que como eles mesmos produzem e
reproduzem conteúdos. Nesse sentido, por serem bem mais que apenas uma imitação, os
memes envolvem uma série de apropriações e combinações novas nas quais a disputa
narrativa se faz presente, permitindo-nos assim avaliar de que forma os
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usuários/eleitores produzem coletivamente significados para as mais diversas situações,
sem passar pelos enquadramentos dos meios de comunicação de massa tradicionais.
Buscamos examinar como os memes se encaixavam nas categorias definidas,
quais foram as que mais se destacaram e se, de fato, podemos inferir que esses
conteúdos funcionam como formas de conversação cotidianas on-line. Utilizamos três
categorias (memes persuasivos, memes de ação popular e memes de discussão pública)
para tentar classificar os conteúdos mais encontrados durante os debates eleitorais e
quais candidatos recebiam mais memes de cada classe.
O foco dessa dissertação recaiu sobre a categoria ‗discussão pública‘, cujo
humor é predominante. Acreditamos, em um primeiro momento, inclusive, que tais
memes seriam encontrados em maior número, justamente por sua popularidade. No
entanto, de acordo com nossos dados, verificamos que essa impressão não se
concretizou. Vimos que os memes de ação popular foram encontrados em maior
número, o que não quer dizer que os memes de discussão pública não possam ter sido os
mais repercutidos, copiados e reapropriados, já que nossa amostra não coletou dados de
compartilhamentos.
Apesar de ambas as categorias se caracterizarem pela espontaneidade, notamos
que no caso dos memes de ação popular, a dinâmica se dá de maneira mais engajada, a
fim de construir, de fato, uma noção de participação política mais ativa, mas que
perpasse o universo lúdico dos memes. Estão geralmente mais relacionados a críticas e
problematizações feitas a partir de experiências pessoais e que ganham adesão de outras
pessoas. Enquanto isso, os memes de discussão pública se restringem mais a
comentários aprioristicamente despropositados ou deslocados do discurso político em
si, geralmente com viés humorístico, mas que nem por isso deixam de ser críticos ou
irônicos.
Argumentamos, assim, que intencionalmente ou não, os memes de discussão
pública também corroboram para a criação de representações e ajudam a construir
imagens acerca da política, inclusive integrando o eleitor a temas da política que estão
em voga, mesmo que de maneira simplificada. Nesse sentido, apontamos que os memes
políticos, sobretudo os que se enquadram na categoria ‗discussão pública‘ (parcela
considerável na web), são capazes de proporcionar um efeito de socialização do eleitor
com a linguagem da política. Eles combinam humor, cultura popular e elementos
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políticos e contribuem para solucionar o problema da adequação do discurso político
aos novos meios, atraindo novas e múltiplas atenções.
Um estudo conduzido por Knobel e Lankshear (2007) demonstra que os memes
são colaborativos e reapropriados, distribuídos a partir de ―redes de interesses
compartilhados, experiências, hábitos, visões de mundo‖ (id; p, 220). Nessa perspectiva,
entendemos que tais conteúdos podem contribuir ainda para transformar discursos
culturais estabelecidos em novos, negociar o valor de identidades e se envolver em
argumentos não convencionais sobre fatos do dia a dia.
Mister ressaltar, no entanto, que não estamos apontando um determinismo
tecnológico, nem temos a ingenuidade de afirmar que os memes agem continuadamente
como um contraponto a discursos políticos, mas reconhecemos que eles se constituem
como narrativas em disputa e podem ser utilizados como instrumentos de participação e
crítica, operando ainda como ponte entre a expressão que nasce de uma opinião
individual e ganha corpo coletivamente. Defendemos ainda que tais conteúdos
produzem desdobramentos, inclusive fora do ambiente virtual, além de provocar uma
espécie de inversão de agenda setting, em que a expressividade de conteúdos é capaz de
colocar temas em pauta nos mass media por meio de sua produção nas redes sociais,
como foi o caso de Eduardo Jorge.
Dentre os candidatos analisados, Eduardo Jorge, como vimos, é paradigmático
pelo uso do humor. Por isso, procuramos discutir de forma mais aprofundada a
utilização do gênero na campanha do candidato, que despontou como um dos mais
"famosos" da web, exatamente pela sua popularidade nos sites de redes sociais.
Como pudemos observar, embora Eduardo Jorge tenha sido, muitas vezes, o
objeto do humor e não o agente em si, pelo menos, não de maneira propositada, é
preciso ressaltar como o humor foi incorporado à campanha, tendo como ápice a
criação de uma página oficial de memes. A partir da popularidade repentina de Eduardo
Jorge logo após os primeiros debates, a tática da campanha foi justamente não combater
ou tentar evitar brincadeiras feitas a seu respeito, mas ao contrário, aceitá-las e tentar
utilizar esse recurso a seu favor.
Dessa maneira, a campanha passou a empreender esforços para interagir com os
eleitores a partir dos próprios memes que eram criados pelos usuários, adotando um
comportamento responsivo em relação às brincadeiras, mas puxando esse eleitor para
um debate mais sério, à medida que apresentava suas propostas e fomentava discussões
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sobre sua plataforma política. Além disso, realizava investimentos na criação de memes
para que as propostas fossem difundidas na mesma linguagem da web. O objetivo foi
justamente facilitar a comunicação e atingir um maior número de pessoas através das
redes sociais.
Apesar de não obter uma grande porcentagem dos votos, concordamos com o
próprio candidato que afirmou ter obtido uma visibilidade bem além do esperado,
graças ao poder da comunicação. Após as eleições, o PV, partido pelo qual Eduardo
Jorge concorreu ao cargo, reconheceu a campanha como bem-sucedida e admitiu um
reforço na divulgação de ideias e propostas através da figura de Eduardo Jorge. Por ser
um partido pequeno e com baixo índice de adesão, a campanha foi um sinal de
renovação e relançamento de ideais, mormente pelo alcance de um público mais jovem,
cujo partido tem pouca penetração.
Nesse sentido, vimos como os memes se constituem como elementos-chave de
um amplo rol de ações comunicativas presentes na web, amplamente apropriadas e
reapropriadas não só pelos usuários como pelos próprios candidatos e até pelos mass
media. Como observamos, embora a presença do humor na política não seja algo novo,
o que este estudo buscou problematizar foi o alcance e a representatividade que os
memes de humor têm no consumo midiático contemporâneo através da atuação dos
próprios usuários e do candidato Eduardo Jorge.
Por estar especialmente inserido num contexto de participação espontânea –
através de conteúdos humorísticos e práticas sociais tecnológicas, tivemos como
objetivo abordar estas complexificações sobre o tema, admitindo desde já que a
pesquisa não se encerra aqui. Por se tratar de um campo ainda recente e carente de
discussões, sugerimos que o aprofundamento dos tópicos elencados acima pode trazer
inferências ainda mais precisas sobre o fenômeno dos memes para a Comunicação
Política.
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