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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo central investigar as relações dialógicas e a 
ironia em memes que abordam o processo de impeachment da presidente Dilma 
Rousseff. Por se tratar de um gênero discursivo digital, sobre o qual há muito a ser 
estudado, também analisamos os três aspectos que, conforme Bakhtin (2003), são 
constitutivos dos gêneros do discurso: o conteúdo temático, o estilo e a construção 
composicional. Para fundamentar as discussões sobre gêneros do discurso, 
relações dialógicas, dialogismo, sendo este um aspecto fundante da linguagem, e 
carnavalização, usamos como referência os estudos desenvolvidos por Bakhtin 
(2003; 1987). Ainda acerca do arcabouço teórico, em consonância com o viés 
bakhtiniano, nos apoiamos em Barros (1997), em Faraco (2006) e em Araújo (2016). 
Para tratar sobre a ironia, uma das características presentes nos memes 
selecionados para a presente pesquisa, nos baseamos nos escritos de Brait (1996) e 
Castro (1997).  Por fim, para discorrer sobre a caracterização, função e 
multimodalidade dos memes, nos apoiaremos nos estudos de Lima Neto (2011, 
2014), Dawkins (2010), Recuero (2011) e Holanda (2011). A análise de memes sobre 
a votação que deu início ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff 
procurou identificar as relações dialógicas anteriores e posteriores, considerando 
que os memes se originam sempre de um fato que o antecede e, ao serem 
replicados nas redes sociais, dão origem a relações dialógicas posteriores. A análise 
também buscou explicar como a ironia se apresenta como uma das principais 
características dos memes selecionados para a pesquisa. Para atingir os objetivos 
propostos, coletamos em sites de humor e na página do Facebook memes que 
tratavam do tema do impeachment. Ao todo, coletamos 38 (trinta e oito) memes. 
Como nossa análise é qualitativa, fizemos um recorte e selecionamos 07 (sete) 
memes, que denominamos de “imagéticos sociais irônicos”. Desse total, 2 memes 
foram coletados de uma página do facebook intitulada “Nazaré irônica” e 5 de um 
site humorístico “Não entre aki”. A análise mostrou que os memes estudados são 
repletos de relações dialógicas, tanto entre os memes aqui estudados, como entre 
os memes e outros discursos anteriores e posteriores e que essas relações são de 
fundamental importância para o entendimento dos gêneros, pois, sem conhecer os 
discursos anteriores que deram origem ao meme, não há como atribuir os sentidos 
pretendidos pelos autores, nem identificar a ironia presente no discurso. Esperamos 
que a presente pesquisa venha acrescentar reflexões aos estudos a respeito do 
dialogismo e ironia. 

 
Palavras-chave: Dialogismo. Gêneros discursivos. Ironia. Memes. 



 

ABSTRACT 

 
The present study has as a main objective to investigate the dialogical relations and 
the irony in memes which approaches the process of impeachment of the president 
Dilma Rousseff. For being a digital discursive genre, which there is much to be 
studied about, we also analyzed the three aspects that, according to Bakhtin (2003), 
are constitutive of the genres of discourse: the thematic content, the style and the 
compositional construction. In order to base the discussions about discourse genres, 
dialogic relations, dialogism, as a foundational aspect of language, and 
carnivalization, we use as reference the studies developed by Bakhtin (2003; 1987). 
Also on the theoretical framework, in line with the Bakhtinian studies, we rely on 
Barros (1997), Faraco (2006) and Araújo (2016). After that, to explain about irony, 
one of the characteristics present in the memes selected for the present research, we 
based on the writings of Brait (1996) and Castro (1997). Finally, to discuss the 
characterization, function and multimodality of memes, we will support in the studies 
of Lima Neto (2011, 2014), Dawkins (2010), Recuero (2011) and Holanda (2011). The 
analysis of memes about the voting that initiated the process of impeachment of 
President Dilma Rousseff sought to identify the previous and posterior dialogical 
relations, considering that memes always originate from a fact that precedes it and, 
when replicated in social networks, they have posteriors dialogical relations. The 
analysis also sought to explain how irony presents itself as one of the main 
characteristics of the memes selected for this research. In order to achieve the 
proposed goals, we collected humorous memes in sites and Facebook pages that 
dealt with the theme of impeachment. Altogether, we collected 38 (thirty-eight) 
memes. As our analysis is qualitative, we made a cut and selected seven (7) memes, 
which we call "ironic social imagery" memes. Of this total, 2 memes were collected 
from a facebook page titled "Nazaré irônica" and 5 from the humorous site "Não entre 
aki". The analysis showed that the memes studied are full of dialogical relations, both 
between the memes here presented, and also between the memes and other 
previous and later discourses. We agree that these relations are of fundamental 
importance for the understanding of the genres, because without knowing the 
discourses that gave rise to the meme, there is no way to attribute the meanings 
intended by the authors, nor to identify the irony present in the discourse. We hope 
that the present research will add thoughts to the studies about dialogism and irony. 
 
Keywords: Dialogism. Discursive genres. Irony. Memes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa se coaduna com os interesses dos estudos da 

linguagem, pois busca refletir a respeito do caráter dialógico da linguagem em 

consonância com os aspectos irônicos presentes no gênero discursivo digital meme. 

Selecionamos essa temática por influência dos estudos durante as aulas no 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPCL), na Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), os quais foram imprescindíveis para as 

pesquisas e análises desenvolvidas. 

Como principal fundamentação teórica, seguimos os estudos de Bakhtin 

(2003, 2006), que afirma que tudo o que é escrito ou dito tem um destinatário 

específico e tem também um propósito específico, fazendo com que o enunciado 

tenha um sentido, uma finalidade. Diante desta perspectiva, temos como objetivo 

investigar as relações dialógicas, assim como também a ironia, que se apresentam 

em memes que retratam o processo do impeachment da presidente Dilma Rousseff. 

Com base nessa afirmativa, analisaremos de que forma esse gênero discursivo 

digital, conhecido por meme, apresenta as relações dialógicas com os textos 

anteriores, trazendo outras vozes, que muitas vezes estão implícitas, vozes essas 

que podem estar em concordância ou em discordância com o conteúdo temático 

desse gênero. Por ser um gênero que tem como característica a retomada de outro 

texto, ele demonstra essa característica dialógica, assim como o fato de que é feito 

para o outro, possibilitando a opção de elucidar uma futura resposta do sujeito que 

lê, deixando em evidência outra característica do dialogismo. 

Outro ponto que analisamos no corpus são os aspectos irônicos, uma 

característica específica dos memes selecionados neste trabalho, assim como 

também os três aspectos constitutivos do gênero discursivo, que são o conteúdo 

temático, que se refere ao tema principal do gênero; a construção composicional, 

que remete à forma e estrutura do gênero; e, por fim, o estilo, que está relacionado 

às escolhas gramaticais, fraseológicas e lexicais do gênero. 

O interesse por essa área se deu devido à curiosidade que tínhamos em 

saber de que forma as relações dialógicas existentes no gênero digital meme, 

especificamente os memes a respeito do impeachment da presidente Dilma 

Rousseff, estão sendo organizadas, trazendo as vozes anteriores e se organizando 

para as futuras respostas. Buscaremos relacionar essas vozes trazidas com os 
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aspectos irônicos e multimodais, que são características desse gênero. 

Supondo que ainda existem muitos meios de analisar, selecionar e pesquisar 

a respeito dos memes, de certa forma, buscamos também englobar lacunas 

deixadas por pesquisas anteriores, como por exemplo as que buscam formas de 

analisar os memes, e retratam a respeito dos memes na internet. Para tanto, 

elencamos um tipo específico de meme e pontuamos os aspectos necessários para 

categorizá-lo. 

O corpus é constituído por 38 memes coletados da internet, especificamente 

de redes sociais e sites de humor. Como a análise será qualitativa, fizemos um 

recorte e selecionamos 7 memes para a análise. 

Por circular na internet, esse gênero está se tornando cada vez mais 

frequente, social e comum. Os memes foram surgindo para que as pessoas 

pudessem expressar o que sentem a respeito de determinado assunto, podendo ser 

a favor ou contra uma ideologia publicamente. Por esse motivo, os memes do 

presente corpus possuem como característica, além de haver a retomada dos 

discursos anteriores, a ironia, que utiliza o discurso anterior e o ironiza para caçoar 

de algum aspecto que, geralmente, é considerado um assunto sério na sociedade. 

Seguindo esse pensamento, torna-se relevante pontuar que os gêneros discursivos 

que circulam na internet, assim como os gêneros que circulam em diferentes esferas 

comunicativas, possuem também como característica o fato de que são utilizados 

não somente para comunicar algo, mas para que possamos ter a oportunidade de 

demonstrar, através do que publicamos, a nossa ideologia. 

Concordamos com os escritos do Bakhtin (2003, p. 289) quando ele afirma 

que “Todo enunciado é um elo na cadeia de comunicação discursiva”. Ou seja, 

qualquer enunciado está ligado a textos anteriores, e esse enunciado poderá ser 

futuramente empregado em outros enunciados, dessa forma estão todos os 

enunciados dentro de uma cadeia discursiva, em um tecido de vozes. 

Nosso problema de pesquisa é: como as relações dialógicas e a ironia têm 

sido contemplados nesse gênero discursivo digital meme que retrata o impeachment 

da presidente Dilma Rousseff? Para isso, analisaremos os memes, observando de 

que forma são abordados aspectos discursivos, trabalhando-se, por exemplo, com 

os seguintes pontos: Identificar o propósito desse enunciado, em que vozes/textos 

anteriores esse gênero foi baseado, para que vozes (avaliações) futuras esse 

enunciado se volta, assim como também de que forma esse gênero utiliza os 
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aspectos irônicos. 

No primeiro capítulo, abordaremos a respeito da fundamentação teórica que 

serviu de base para a nossa pesquisa, contendo os principais estudiosos que nos 

auxiliaram para o encaminhamento da análise; no segundo capítulo, apresentamos 

os procedimentos teórico-metodológicos, ou seja, de que forma selecionamos o 

corpus, quais as categorias de análise que utilizamos, os passos que percorremos 

durante esse trabalho; no terceiro, realizamos a análise dos gêneros discursivos 

digitais memes, analisando as relações dialógicas, a ironia e os três aspectos 

constituintes do gênero; e, por fim, especificamos nas considerações finais o que 

percebemos e constatamos com a nossa pesquisa. Com esse trabalho, buscamos 

trazer contribuições e reflexões para a área de estudos do gênero discursivo, do 

dialogismo e também para os estudos da ironia. 
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2 CONSIDERAÇÕES DOBRE O DIALOGISMO COMO ASPECTO FUNDAMENTAL 

NA LINGUAGEM 

 

Neste capítulo, apresentamos o percurso teórico que fundamentou esta 

pesquisa. Primeiramente, abordamos as relações dialógicas, os gêneros do 

discurso, a carnavalização e o riso.  Para fundamentar essa abordagem, tomamos 

como referência os estudos de Bakhtin (1987; 2003; 2013) e outros estudos de 

autores que estão em consonância com Bakhtin, como Barros (1997), Faraco (2006) 

e Araújo (2016).  No que concerne aos aspectos irônicos, uma forte característica 

dos memes selecionados, nos baseamos em Brait (1996) e Castro (1997).  Por fim, 

para tratar sobre a caracterização e função dos memes e sobre a presença da 

multimodalidade dos memes, nos apoiamos nos estudos de Lima Neto (2011, 2014), 

Dawkins (2010), Recuero (2011) e Holanda (2011).  

 

2.1 AS RELAÇÕES DIALÓGICAS 

 

A necessidade da compreensão das relações de diálogo existentes nos 

discursos impeliu Bakhtin e o seu Círculo (2006, 2003) a desenvolverem o termo 

relações dialógicas. Exemplificar e situar esse conceito torna-se, de certa forma, 

desafiador, uma vez que o dialogismo vem sendo abordado às vezes de forma 

implícita nos seus escritos. 

No livro Problemas da Poética de Dostoiévski (2013), Bakhtin tece 

considerações a respeito do que se considera como diálogo. É possível perceber 

que ele amplia o escopo do que se entende por diálogo e, ao ampliar a noção de 

relações dialógicas, introduz o conceito de dialogismo. 

As relações dialógicas fazem parte do dialogismo e não se tratam apenas de 

uma troca de enunciados atuais, mas também remete a uma gama de enunciados 

que se relacionam em uma complexa cadeia de vozes precedentes e posteriores. 

Essas relações estão além de um diálogo concreto. 

A respeito do diálogo concreto, Bakhtin explica em “O problema do texto” 

([1959-1961], citado por FARACO, 2006, p. 59) que:  

 

O diálogo concreto (a conversação cotidiana, a discussão científica, 
o debate político, e assim por diante). As relações entre réplicas de 
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tais diálogos são um tipo mais simples e mais extremamente visíveis 
de relações dialógicas. As relações dialógicas, no entanto, não 
coincidem de modo algum, é claro, com relações entre réplicas 
do diálogo concreto – elas são muito mais amplas, mais variadas e 
mais complexas. (Destaque acrescido por FARACO) 

  

É nesse sentido que Bakhtin explica que o diálogo concreto, ou seja, face-a-

face, pode ser entendido como um dos muitos eventos em que as relações 

dialógicas são contempladas, e estas, por sua vez, são mais complexas e bem mais 

amplas do que a interação entre sujeitos. 

Com o intuito de explicar o que são as relações dialógicas, o estudioso 

enfatiza que elas fazem parte da metalinguística. Nesse sentido, são relações que 

ultrapassam os estudos linguísticos. Essas relações podem ser percebidas quando 

se atenta para as vozes que pertencem ao enunciado, vozes que concordam, 

discordam, criticam, debatem. 

Considerando o dialogismo como parte da metalinguística, Bakhtin defende 

que não é possível perceber as relações dialógicas em textos vistos com uma 

perspectiva extremamente linguística, pois, seguindo essa visão, o diálogo é retirado 

dos enunciados integrais, e o texto torna-se apenas um meio de exemplificar algum 

aspecto gramatical, por exemplo. Dessa forma,  

 

As relações dialógicas são irredutíveis às relações lógicas ou às 
concreto-semânticas, que por si mesmas carecem de um momento 
dialógico. Devem personificar-se na linguagem, tornar-se 
enunciados, converter-se em posições de diferentes sujeitos 
expressas na linguagem para que entre eles possam surgir as 
relações dialógicas. (BAKHTIN, 2013, p. 209) 

 

No momento em que o enunciado não tem um autor específico, ou um 

destinatário específico, esse enunciado não dialoga com vozes reais. Assim, um 

texto que explana sobre outro texto não pode ser considerado uma relação 

dialógica, pois o dialogismo pressupõe vozes de sujeitos. Esses sujeitos são reais, 

com voz ativa, opiniões, ideologias e conhecimentos prévios. 

Para exemplificar, Bakhtin (2013) utiliza duas frases “A vida é boa” e “A vida 

não é boa”. Nesses dois exemplos, as frases se apresentam gramaticalmente 

corretas e há a relação lógica de que uma é a negação da outra. Todavia, não há 

nem pode haver relações dialógicas entre elas, pois ambas não discutem entre si. 

Por essa questão, é necessária a materialização, ou seja, se tornarem enunciados 
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de sujeitos para que possam surgir as relações dialógicas. Esse princípio não se 

aplica somente a enunciados em discordância. Nas frases “A vida é boa” e “A vida é 

boa”, sendo enunciadas por sujeitos reais, apesar de se repetirem da mesma forma, 

possuem relações dialógicas e expressam um acordo, uma concordância entre 

sujeitos. 

Assim, frases tornam-se enunciados por meio da materialização, passando 

para outro campo da existência, recebendo um autor, um sujeito que apresenta o 

seu ponto de vista em relação a determinado assunto. Ainda a respeito das relações 

dialógicas, Bakhtin (2013, p. 210) detalha que: 

 

[...] O enfoque dialógico é possível em qualquer parte significante do 
enunciado, inclusive a uma palavra isolada, caso esta não seja 
interpretada como palavra impessoal da língua, mas como signo da 
posição semântica do outro, como representante do enunciado do 
outro, ou seja, se ouvirmos nela a voz do outro. 

 

Diante dessa afirmação, é possível perceber que as relações acontecem não 

apenas em enunciações integrais, mas também podem ser contempladas em uma 

palavra isolada, desde que essa palavra não seja compreendida como uma palavra 

impessoal, pois para ser uma relação dialógica a mesma deve apresentar, de 

alguma forma, a voz do outro. 

Bakhtin e Volochínov ([1929] /2006, p. 115) complementam essa visão do 

dialogismo, em que a palavra, ou o enunciado, faz parte da interação humana: 

 

Através da palavra, defino-me em relação ao outro, isto é, em última 
análise, em relação à coletividade. A palavra é uma espécie de ponte 
lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim numa 
extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é 
o território comum do locutor e do interlocutor. 

 

Na linguagem, torna-se impossível a utilização do enunciado de forma 

neutra e as relações dialógicas estão inevitavelmente presentes nessas relações 

entre sujeitos, pois, ao expressar pensamentos e ideologias, sujeitos se conectam e 

utilizam a língua para a comunicação (BAKHTIN E VOLOCHÍNOV ([1929] /2006). 

Considerando esses pontos a respeito do dialogismo, é interessante abordar 

sobre o diálogo, o qual tem como aspecto característico a possibilidade de 

alternância de sujeitos, ou seja, o autor do enunciado fala para o outro, que depois 

pode manifestar a sua opinião, concordando, discordando, criticando, completando o 
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enunciado, agindo, etc. Depois que o enunciador conclui, o outro pode tomar a 

palavra. É a alternância de sujeitos, uma ponte lançada entre os dois sujeitos. Para 

isso é preciso que o falante tenha dito, naquele momento, tudo que queria dizer, 

quando terminar de falar, a opção de falar será, então, do outro a quem é outorgada 

a possibilidade de manter a comunicação fluindo, pois ambos estão se 

comunicando, seja em concordância ou discordância. 

Bakhtin (2003) define que os diálogos são realizados através dos 

enunciadores, que, por sua vez, são falantes reais, que possuem diferentes 

posicionamentos. Assim, ao afirmar que não existe sujeito passivo e sujeito ativo, o 

estudioso define que ambos possuem características ativas em um diálogo para 

assim expressarem seus sentimentos, pensamentos, visões, ideologias. 

Os enunciados esperam respostas. Ao externar a sua opinião, o falante 

expõe a sua ideologia, enquanto o outro também está ouvindo de forma ativa, pois 

ele irá responder a quem está falando, a partir de sua própria ideologia. Além disso, 

Bakhtin (2003) lembra que o ouvinte, mesmo em silêncio, responde ativamente ao 

enunciado, seja porque o silêncio é uma forma de resposta que pode denotar 

descontentamento ou desaprovação, seja porque em alguns contextos o silêncio 

pode ser a resposta esperada, como, por exemplo, quando se efetua uma leitura 

solitária. Com o dialogismo, sempre há uma resposta para um enunciado anterior, 

tornando, assim, o diálogo infinito. 

A respeito do sujeito dialógico, Faraco (2006, p.80) pontua que, para 

Bakhtin, o sujeito está repleto de relações dialógicas, sendo essas “relações de 

aceitação e de recusa, de convergência e divergência, de harmonia e de conflitos, 

de interações e hibridizações”. 

Bem apropriado a esse contexto é a questão da neutralidade no enunciado, 

fato que, segundo o estudioso russo (BAKHTIN, 2003), não é algo que seja possível 

de acontecer. No diálogo, como mencionado anteriormente, os sujeitos são falantes 

ativos e, por mais que reformulem o seu discurso, ainda transpassará por ele a sua 

ideologia, ou seja, o que ele pensa sobre determinado assunto. Com essa relação, o 

enunciador buscará uma possível aceitação do outro sujeito, ou seja, quem fala quer 

que o ouvinte compreenda, aceite, concorde ou debata com o que foi dito. 

Em consonância com os estudos de Bakhtin (2003), Marchezan (2006) 

afirma que o diálogo é a essência da comunicação. As relações dialógicas 

(BAKHTIN, 2003) são parte fundamental para o desenvolvimento da linguagem, para 
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a sua concretização.  

Marchezan (2006, p.188) pontua que “entende-se que os diálogos sociais 

não se repetem de maneira absoluta, mas não são completamente novos, reiteram 

marcas históricas e sociais, que caracterizam uma dada cultura, uma dada 

sociedade”. Assim os diálogos variam de acordo com os sujeitos, com sua cultura, 

sociedade e o momento histórico em que se encontram e, apesar de não serem 

repetidos tais e quais, eles se relacionam com diálogos anteriores para que sejam 

formadas “novas” vozes. Ainda que o mesmo diálogo fosse escrito/dito exatamente 

como anteriormente, dito por uma outra pessoa (ou pelo mesmo sujeito), em um 

momento diferente, ele seria provavelmente interpretado de uma maneira distinta. 

Esse fato ocorre porque o ser humano está em constante mudança.  Seus 

pensamentos e atos variam de acordo com o tempo histórico em que se encontra, 

bem como o meio social em que vive. Assim como Bakhtin (2003) afirma que o 

enunciado é uma forma relativamente estável, consequentemente conclui-se que o 

enunciador também é transpassado por mudanças e experiências que podem 

influenciar em seus diálogos. 

Torna-se necessário destacar que para as relações dialógicas acontecerem 

em um diálogo concreto, o primeiro enunciador utiliza o conhecimento prévio, ou 

seja, o seu conhecimento de mundo. Nesse momento, tudo o que ele já leu, assistiu, 

aprendeu no ambiente escolar, familiar e social vão constituindo seu repertório.  

Bakhtin (2003) nomeia esses diálogos anteriores de vozes precedentes. 

Com esse arquivo de vozes precedentes, o sujeito terá capacidade de 

opinar, de conhecer sobre o assunto, de discordar, de complementar, ou seja, de 

formular o seu enunciado presente. São as vozes anteriores que, de forma explícita 

ou implícita, estarão em seu enunciado. É desse modo que os enunciados atuais 

são formulados: através do conhecimento de enunciados anteriores. Não é possível 

falar sobre um assunto sobre o qual nada é conhecido; essa é a finalidade do 

conhecimento prévio, das vozes precedentes. 

Nesse sentido, percebe-se que não é possível dizer algo novo ou mesmo 

expressar uma ideologia sem considerar as vozes precedentes, pois elas estão 

presentes mesmo quando não são percebidas. Tudo o que é falado atualmente, foi, 

de alguma forma, já anteriormente dito. Tudo o que é expressado está em 

concordância ou discordância de algum enunciado anterior, alguma voz anterior. 

Ao mesmo tempo em que são utilizadas essas vozes precedentes, também 
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é pensado no futuro destinatário. O autor do enunciado pensa na forma como 

expressa sua opinião, pois espera que o outro, que está lhe ouvindo, concorde ou 

goste do que ele diz. Desse modo, o enunciado será formulado especificamente 

para o outro, que não é um outro qualquer. O enunciado é sempre desenvolvido e 

pensando em uma futura e provável resposta que poderá ter. Essas são as vozes 

posteriores. São as vozes que se espera do outro, por isso são incitadas. Portanto, 

podemos afirmar que não há fala ou escrita de qualquer jeito, pois todo sujeito 

precisa e depende do outro, para que ele compreenda os enunciados produzidos. 

Essa é uma característica do dialogismo, ou seja, o enunciado se destina ao outro, é 

formulado pensando no outro. 

Assim, o diálogo nunca termina. Ainda que os dois enunciadores em um 

dado momento terminem o seu diálogo ou definam certa conclusibilidade do 

enunciado, ele poderá ser retomado no futuro, numa outra situação; voltando a ser o 

tema de um enunciado, formando, assim, uma cadeia discursiva em que as vozes 

precedentes estarão sempre interligadas com as vozes atuais e com as vozes 

posteriores. 

Esses elos entre diálogos precedentes e posteriores fazem parte da 

linguagem e se concretizam, segundo Bakhtin (2003), através dos enunciados. Os 

enunciados, por sua vez, se concretizam por meio dos gêneros discursivos. Assim, 

quando as vozes são retomadas, retomam-se gêneros que se adaptam à 

necessidade atual, de acordo com a esfera de comunicação em que os sujeitos se 

encontram, relacionando o que foi dito com o que se pretende dizer e esperando que 

o outro compreenda e concorde com as ideologias defendidas.  

As relações dialógicas são extremamente amplas e refletem em dialetos 

sociais, em uma enunciação como um todo, mas também em partes isoladas desse 

enunciado; e entre outros fenômenos conscientizados, como imagens e outras artes, 

as quais, segundo Bakhtin (2013, p. 211), ultrapassam os limites da metalinguística. 

Seguindo essa perspectiva, o dialogismo é uma amplitude de enunciados, 

que nem sempre se apresentam de forma simétrica, assim como explica Brait (1997, 

p. 98) que nesse ponto, o dialogismo é o diálogo “existente entre os diferentes 

discursos que configuram uma comunidade, uma cultura, uma sociedade. É nesse 

sentido que podemos interpretar o dialogismo como o elemento que instaura a 

constitutiva natureza interdiscursiva da linguagem”. Essa afirmação deixa claro que 

o dialogismo faz parte de algo maior, de discursos que se interligam em uma 
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sociedade, discursos que são transpassados por vozes de sujeitos reais. 

E se, por um lado, o dialogismo é o permanente diálogo, por outro lado é 

também a ligação entre os sujeitos falantes ativos, situados em um dado momento 

histórico. Brait (1997, p. 98) pontua que nesse momento o “dialógico e dialético 

aproximam-se, ainda que não possam ser confundidos, uma vez que Bakhtin vai 

falar do eu que se realiza no nós, insistindo não na síntese, mas no caráter 

polifônico dessa relação exibida pela linguagem”. 

Com essa concepção de dialogismo, compreende-se que a natureza 

dialógica da linguagem faz parte da vida do ser humano (BARROS, 1997, p. 34-35), 

uma vez que a língua não é neutra e estática, mais sim complexa e está em 

constante adaptação. 

Após essa breve visão a respeito do caráter dialógico da linguagem, na 

próxima sessão, são apresentados os estudos que serviram de base para 

fundamentar a presente pesquisa, com o intuito de exemplificar as visões utilizadas 

no desenvolvimento da análise. Seguindo essa perspectiva, explicamos a respeito 

dos gêneros discursivos seguindo a teoria bakhtiniana (1987; 2003; 2013) e em 

seguida, abordamos os estudos de Araújo (2016), o qual pontua os gêneros 

discursivos que circulam no meio digital, com a terminologia gêneros discursivos 

digitais. 

 

2.2 OS GÊNEROS DISCURSIVOS EM UMA PERSPECTIVA BAKHTINIANA 

 

Como observa Bakhtin (2003), toda comunicação é feita através de gêneros 

do discurso, que variam de acordo com a necessidade dos enunciadores e com a 

esfera comunicativa em que eles se encontram. O ser humano está presente em 

uma dada época da história e em um específico meio social, os quais são de 

fundamental importância para a compreensão real do enunciado. 

 O autor destaca ainda que os gêneros discursivos são materializações do 

enunciado, e se caracterizam pela presença de três elementos que os constituem:  o 

conteúdo temático, o estilo e a construção composicional. 

A respeito do conteúdo temático, como a própria denominação indica, é o 

tema do gênero, o assunto que é abordado e está intrinsecamente relacionado com 

o autor daquele enunciado, já que o sujeito que produz o enunciado parte de sua 

necessidade de se comunicar com o outro. Quando Bakhtin (2003) fala sobre autor, 
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refere-se diretamente a uma pessoa do mundo real, que está em um contexto real 

de enunciação. Para ele, é através desses enunciados reais que podemos 

compreender e utilizar os gêneros discursivos. 

O estilo dos enunciados são as escolhas lexicais, gramaticais e 

fraseológicas que o autor do enunciado realiza, de acordo com o local em que ele 

está, ou seja, a partir da esfera da comunicação em que se encontra. Uma forma de 

exemplificar o estilo seria quando comparamos a forma que utilizamos para nos 

comunicar com nossos amigos, que é diferente da forma como falamos quando 

enviamos um e-mail para um professor com o qual não temos muito contato, por 

exemplo. Todo nosso modo de falar, o que nós vamos falar, de que forma vamos 

falar, se é de um jeito ou outro, com escolhas de palavras mais simples ou se 

precisamos utilizar uma linguagem mais formal, tudo isso depende da esfera de 

comunicação em que nos encontramos no momento do diálogo. Por isso é 

importante considerar que o estilo está disposto em razão da esfera da comunicação 

em que o enunciado é forjado e circula. 

E quando é pedido em uma determinada situação que utilizemos algum 

gênero discursivo que desconhecemos, buscamos informações sobre ele, 

principalmente sobre como ele é estruturado, ou seja, procuramos compreender qual 

é a sua construção composicional. Por isso, para aprender um gênero 

desconhecido, muitas vezes buscamos observar exemplos desse gênero. Por 

exemplo, um aluno que nunca produziu uma resenha de um livro possivelmente teria 

dificuldades se lhe fosse pedido que produzisse esse gênero e, talvez, sua primeira 

atitude fosse pesquisar a estrutura, através do qual pudesse contemplar a sua 

construção, sua forma, sua sequência dos tópicos, etc. Esse pode ser um primeiro 

passo no caminho para que o aluno seja capaz de produzir um texto do gênero 

resenha. 

Os gêneros do discurso, embora possam expressar características 

individuais, pois “cada enunciado particular é individual” (BAKHTIN, 2003, p. 263), 

obedecem a certos padrões, pois se ajustam e servem a determinados campos “de 

utilização da língua”, em que são elaborados “tipos relativamente estáveis de 

enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso” (BAKHTIN, 2003, p. 263). 

Bakhtin afirma ainda que, devido a características individuais e circunstanciais, os 

gêneros discursivos podem ser modificados, pois são por natureza relativamente 

estáveis, variando de acordo com os interlocutores, com o contexto, ou seja, 
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variando de acordo com a situação de vida que os engendra e dá sentido. 

Dessa forma, os gêneros vão se transformando, se adaptando às 

necessidades dos enunciadores. Bakhtin (2003) também afirma que, da mesma 

forma que os enunciados trazem a individualidade do enunciador, seja quando ele 

fala ou escreve, também trazem as vozes de outros enunciadores, pois tudo o que 

esse enunciador falou, já foi, de certo modo, dito anteriormente, a voz do outro está 

dentro de sua voz. Ao mesmo tempo em que os enunciados trazem as vozes 

precedentes, também se projetam para as vozes futuras, as possíveis respostas dos 

outros, dessa forma, estabelecendo-se uma cadeia discursiva infinita. 

Seguindo essa perspectiva, a compreensão da língua faz sentido dessa 

forma: quando estudamos os enunciados nos contextos reais, nas esferas 

específicas de comunicação. Uma frase pode ser um enunciado, desde que seja dito 

por um falante real, num contexto real para um destinatário específico. Na verdade, 

um enunciado pode ser desde uma palavra até um livro completo, não há um 

tamanho específico, pois o enunciado continua até o autor determine sua 

conclusibilidade. 

Ao caminhar nas discussões que envolvem os gêneros discursivos e para o 

desenvolvimento da presente pesquisa, faz-se necessário pontuar uma problemática 

a respeito das expressões gêneros digitais e esfera digital. Araújo (2016), tendo 

como base os estudos bakhtinianos, afirma que é impossível existir tais 

terminologias. 

Os gêneros são desenvolvidos e organizados de acordo com as 

necessidades enunciativas dos sujeitos e as esferas de comunicação, ou esferas de 

atividade, possuem e elaboram os seus tipos relativamente estáveis de enunciados. 

Partindo dessa premissa bakhtiniana, Araújo (2016) afirma que, na Web, coexistem 

muitas esferas comunicativas, muitas vezes presentes em um mesmo lugar. Em 

seus estudos a respeito dessa afirmação, Araújo (2016, p. 52) explica: 

 

Afirmar que os chats, os blogs, os fóruns virtuais são gêneros digitais 
equivale a sustentar o falso pressuposto de que tais gêneros 
pertencem ou participam de um discurso digital e, portanto, de uma 
esfera digital. Exemplo disso pode ser visto na prática dos chats na 
Web, os quais podem estar a serviço de diversas esferas discursivas 
(jornalística, acadêmica, cotidiana, etc.), suscitando os gêneros chat, 
jornalístico, chat educacional, chat aberto etc. 
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Essa consideração é de fundamental importância, pois torna possível 

destacar que os gêneros não são apenas digitais, mais sim gêneros discursivos 

digitais, como propõe Araújo (2016), e essa terminologia será tomada como base 

para a análise, na qual serão analisados esses gêneros discursivos digitais memes 

que circulam em diversos lugares na internet, como por exemplo, em páginas do 

Facebook, sites, blogs, etc. 

A próxima seção é apresentada a base teórica utilizada para uma melhor 

compreensão do gênero discursivo meme, o objeto de estudo desta pesquisa. 

 

2.3 O GÊNERO DISCURSIVO MEME  

 

Atualmente a internet está sendo utilizada por diversas pessoas que, às 

vezes mesmo sem conhecimento a respeito de significados e terminologias, 

empregam muitos recursos disponíveis para a comunicação online. O meme se 

enquadra nesse ponto, como uma forma de expressão de pensamentos e 

sociabilização entre pessoas de um específico contexto social e histórico. 

Para desenvolver um conceito a respeito desse gênero discursivo que 

circula no meio digital, tem-se como intuito abordar a princípio a respeito de como 

surgiu o termo meme, ou seja, a origem dos memes. Em seguida, serão 

apresentadas as funções que os memes possuem, que são a de identificar o sujeito, 

a de sociabilizar sujeitos e a de informar algo. E no terceiro ponto, especificar-se-á 

aspectos relacionados à multimodalidade presente nos memes.  

 

2.3.1 A origem do termo meme 

 

Para compreender o surgimento desse termo, em sua tese, Lima-Neto 

(2014), baseando-se em Dawkins (2010), explica sobre a origem dos memes. Na 

verdade, os memes surgiram do termo biológico gene. Os genes são replicadores 

biológicos que transmitem informações para as próximas gerações, através do DNA. 

Eles são os responsáveis pela cor dos olhos, cabelo, pele, ou seja, todas as 

características biológicas que se repetem em pessoas e animais. 

A relação que existe entre gene e meme se explica porque, assim como o 

gene, o meme passa informações e características de outro enunciado que o 

antecedeu. Outro ponto em comum é que algumas características do DNA e do 
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meme demoram para desaparecer, uma vez que se repetem muitas vezes, devido a 

replicação existente em ambos. 

Dawkins (2010), citado por Lima-Neto (2014, p. 111), nomeia o meme 

baseando-se no gene e explica que o meme é “uma unidade de transmissão 

cultural, ou unidade de imitação. [...] Podemos pensar alternativamente que a 

palavra ‘meme’ guarda relação com ‘memória”, assim, o meme é reconhecido pelo 

processo de imitação. 

Apesar de Dawkins trazer importantes contribuições para o entendimento 

dos memes, é interessante salientar que, em sua pesquisa, ele se referia ao meme 

como gene de cultura, ou seja, por ter abordado sobre esse assunto em 1970, 

quando não existia ainda o advento da internet. Atualmente, ao fazer essa 

comparação entre gene e meme, tem-se a compreensão de que os genes replicam 

informações biológicas e se perpetuam no tempo, e os memes replicam ideias, 

discursos, que também se perpetuam no tempo. 

Pontuando a respeito do meme, como gênero discursivo que circula na Web, 

é importante salientar que, assim como todos os outros gêneros, os memes são 

desenvolvidos com uma finalidade específica, podendo, ou não, ser copiado por 

outros, se espalhando de forma rápida em um determinado espaço. 

O meme é divulgado nas redes sociais e tem na imitação uma das suas 

principais características. Quando um dado fato dá origem a um meme, 

imediatamente vários outros memes sobre o fato vão sendo postados 

simultaneamente. Apesar de o Facebook e outros sites disponibilizarem ferramentas 

que permitem rastrear o autor do meme, não é possível determinar qual meme foi 

postado primeiro. 

 

2.3.2 As funções dos memes 

 

Recuero (2011) afirma que os memes possuem três funções principais: o de 

identificação, o de sociabilização e o de informação. No meme de identificação, o 

sujeito que o utiliza tem como intuito identificar e demonstrar características 

interessantes a respeito dele mesmo, buscando mostrar a sua identidade e 

personalidade. Da mesma forma que esse sujeito busca enfatizar “quem ele é”, 

espera que seus amigos da rede social confirmem o que diz, através de curtidas e 

comentários. Para exemplificar, observe o meme a seguir: 
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Figura 1: Meme de identificação 

 

Fonte: Página do Facebook “Esta pessoa aqui” (2012), disponível em 
https://www.facebook.com/EstaPessoaAqui. 

 

As pessoas que compartilharam essa publicação buscavam assim se 

identificarem como alunos que costumam se sentar nas últimas cadeiras de uma 

sala de aula, o que remete a alunos “descolados”, “populares” ou alunos que não 

gostam de estudar. Quando essa publicação é compartilhada, ela fica logo abaixo do 

rosto da pessoa que a divulgou, e a seta na imagem, fica apontada para o sujeito 

dono do perfil. 

A quantidade de 3.482 (três mil quatrocentos e oitenta e dois) 

compartilhamentos demonstra o quanto muitas pessoas se identificaram com a 

postagem, e o ato de se replicar tantas vezes, o meme “Esta pessoa aqui” já foi 

repetido de inúmeras formas, com adaptações e mudanças na continuação da frase. 

O segundo tipo de meme, de acordo com Recuero (2011), tem a função de 

sociabilização. A pesquisadora afirma que, com esse meme, o sujeito convida o 

leitor/amigo a socializar e comentar a sua publicação. Apesar de todos os memes 

buscarem a resposta e a interação do outro sujeito, esses possuem como 

características utilizam a comicidade. Para exemplificar, segue um dos memes 

utilizados como corpus: 
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Figura 2: Meme de Sociabilização 

 

Fonte: Página do facebook, “Nazaré Amarga” (2016), 
https://www.facebook.com/NazareAmarga/, acesso em 16 de janeiro de 2018. 

 

O humor presente no meme acima retrata o dia da votação do impeachment 

da presidente Dilma. Para justificarem a opção do voto, muitos deputados (as) 

utilizaram argumentos como “pelo futuro de meu filho, da família, das crianças” etc. 

Esse meme ironiza a situação e deixa em aberto um espaço para as pessoas que o 

lerem socializarem e exporem a sua opinião acerca do assunto. 

O terceiro tipo de meme tem como interesse informar os sujeitos de algo. As 

intenções principais são as reproduções e popularizações de um produto a ser 

comercializado, evento social com o intuito de tornar público e fazer com que as 

pessoas interajam, ou um serviço, ou seja, um trabalho que alguém esteja 

divulgando. Segue um exemplo: 
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Figura 3: Meme informativo 

 

Fonte: Página do Facebook Vix Mulher (2017), acesso em 
https://www.facebook.com/vix.mulher/, 16 de janeiro de 2018. 

 

O meme informativo utiliza a imagem, movimento em vídeo, som e palavras. 

Podemos considera-lo meme devido a quantidade de vezes que ele foi curtido, 

compartilhado e comentado. Replicação e emergência são características do gênero 

discursivo meme e nesse exemplo a intenção é informar sobre um produto e induzir 

os leitores a se interessarem pelo que foi divulgado. Assim, pode ser observado que 

é um anúncio publicitário que se torna meme devido a replicação. 

Apesar da distinção dos três tipos de memes ser interessante para uma 

sistematização e compreensão de suas funções, Recuero (2011) afirma essas 

funções muitas vezes se mesclam, pois todos os memes sociabilizam os sujeitos, os 

ajudam a definir suas identidades e informam sobre algo de certa forma. Essas 

funções estão interligadas. 

Faz-se necessário frisar que os memes selecionados para essa pesquisa, se 

seguirmos a perspectiva definida por Recuero (2011), se enquadram na classificação 

de memes de sociabilização, uma vez que buscam ironizar, provocar humor e 

suscitar respostas e debates a respeito do assunto abordado. 

No próximo ponto será abordado a respeito da questão da multimodalidade 

presente nos memes, uma das características que se destaca nesse gênero 

discursivo digital. 
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2.3.3 A multimodalidade nos memes 

 

O gênero discursivo meme, assim como muitos outros gêneros, apresenta a 

multimodalidade, pois está repleto de imagens, textos e, muitas vezes, são 

apresentados em pequenos vídeos, conhecidos como gifs, os quais também 

apresentam sons. 

A respeito da multimodalidade nos gêneros, Lima-Neto (2011, p. 67) pontua 

a respeito da utilização de outros aspectos semióticos: 

  

Essa constatação é muito mais saliente nos gêneros discursivos que 
se materializam na realidade digital. O suporte digital favorece o uso 
contínuo de outras semioses, o que dá a essas práticas de 
linguagem digitais traços de gêneros novos, não simplesmente 
remodelações de gêneros antigos. A partir do momento em que há 
uma influência das novas tecnologias no gênero, há mudanças na 
forma de interagir com o leitor, na acessibilidade e na atualização do 
gênero e, principalmente, na constituição dessa prática de 
linguagem. 

 

Ainda a respeito da multimodalidade, Holanda (2011) enfatiza que os textos 

possuem e utilizam de vários recursos semióticos para que possam ser produzidos 

sentidos. Stökel (2004, apud HOLANDA, 2011, p. 133), afirma que: 

 

a multimodalidade refere-se aos processos e artefatos comunicativos 
que combinam vários sistemas de signos (modos) e cuja produção e 
recepção convidam comunicadores a interrelacionarem semântica e 
formalmente todos os signos presentes no repertório. 

  

Nesse contexto, a Gramática do Design Visual de Kress e van Leuwen 

(2006, citado por HOLANDA, 2011, p. 135), a qual faz parte da multimodalidade, pois 

busca sistematizar regularidades que facilitem a compreensão da representação 

visual e as diferentes relações que fazem com que a leitura seja entendida. Para 

complementar, a autora afirma que, assim como a linguagem verbal, a linguagem 

visual possui a sua própria sintaxe, por isso, nela os elementos visuais se organizam 

em uma estrutura específica, para descreverem os significados (HOLANDA, 2011, 

p.135)  

Assim, com a GDV aspectos contextuais, culturais, em relação à imagem e 

às escolhas de palavras estão relacionadas entre si e podem explicar e auxiliar a 

construção de sentido. Holanda (2011), baseando-se em Kress e Van Leuwen, 



 

28 

afirma que os autores apresentam uma forma modelo de análise dos elementos que 

estão presentes nas imagens, de forma que elas não são mais vistas como figuras, 

mas sim como sintagmas visuais. 

Seguindo essa perspectiva, na seção a seguir são especificadas questões 

concernentes ao tipo de meme selecionado para a análise. 

 

2.3.4 Meme imagético social irônico 

 

De acordo com Bakhtin (2003), as relações dialógicas estão presentes nos 

gêneros discursivos, são constitutivas e por isso não podem ser separadas ou 

removidas. Sempre que algum discurso é falado/escrito, retoma discursos 

anteriores. Esses discursos não voltam de uma forma qualquer e aleatória, mas sim 

retornam através de gêneros discursivos. Para ilustrar a nossa pesquisa, 

analisamos, a seguir, um meme, buscando retomar essas relações dialógicas e 

observar aspectos em relação ao riso e à ironia. 

Utilizando como base as teorias e discussões já citadas e ciente da imensa 

quantidade de aspectos multimodais que podem aparecer nos memes, para uma 

melhor sistematização da análise, selecionamos apenas memes que apresentam 

imagens e texto escrito, para os quais utilizaremos a denominação meme imagético 

social irônico. 

Considerando-se que existem ainda muitos gêneros que ainda não foram 

especificamente nomeados e tendo uma visão de que existem muitos e diversos 

tipos memes, achamos necessário buscar especificar que meme traríamos para a 

análise em questão. Sendo assim, essa terminologia foi desenvolvida durante essa 

pesquisa, como forma de sistematização e pontuação do meme o qual analisamos. 

Esse meme é imagético, pois possui como característica a presença de uma 

imagem, a qual o personagem remete a algo cômico ou um personagem que possui 

seriedade, no entanto é transformado em motivo de sátira. Observe o meme a 

seguir: 
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Figura 4: Exemplo de Meme Imagético Social Irônico. 

 

Fonte: Página do Facebook Nazaré Amarga (2016), disponível em 
https://www.facebook.com/NazareAmarga/. 

 

Esse meme é de socialização (RECUERO, 2011), pois circulou nas redes 

sociais, especificamente no facebook, na famosa página “Nazaré Amarga”. Tem 

como intenção principal fazer com que os leitores comentem, expressem uma 

opinião, respondam para socializar suas ideias a respeito do assunto. Apesar de 

todo gênero discursivo produzido por alguém esperar uma resposta, esse meme tem 

como principal característica e função a sociabilização. 

Os aspectos irônicos são também perceptíveis no meme apresentado, uma 

vez que a personagem em questão se utiliza do discurso bivocal, com o intuito de 

apresentar a oposição, sátira, ironia e provocar o riso do sujeito que o ler. 

No próximo ponto, são enfatizadas outras características dos memes 

selecionados, que são o riso e ironia. 

 

2.4 O RISO E A IRONIA 

 

Ao longo dos anos, a concepção de riso e ironia vem sendo estudada como 

forma de compreender os efeitos de sentido que os sujeitos apresentam em 

determinadas situações de comunicação. A presente seção tem como intuito 

apresentar alguns aspectos referentes ao riso, utilizando como base Bakhtin (1987), 
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assim como outros estudiosos que estão em consonância com seus estudos, e a 

respeito dos aspectos irônicos, utilizamos Brait (1996) e Castro (1997). 

 

2.4.1 A carnavalização do riso 

 

O riso é algo que vem sido discutido ao longo dos anos, algumas vezes 

tratado como algo proibido e errado, outras como um modo de expressão da 

realidade vivida pelos sujeitos de determinado tempo histórico. Ao trazer esse ponto, 

torna-se necessário abordar sobre a carnavalização do riso, tema que Bakhtin 

(1987) desenvolve com o intuito de explicar de que forma o riso era visto na Idade 

Média. Para tanto, o autor explana sobre o carnaval e a carnavalização. 

De acordo com Bakhtin (1987), o carnaval da Idade Média e os ritos cômicos 

que estavam presentes eram considerados importantes na vida das pessoas. Essas 

festividades carnavalescas, as quais muitas vezes precediam as colheitas, 

apresentavam uma contrastante diferença em relação à formalidade e seriedade 

contida nas cerimônias oficiais sérias da Igreja ou do Estado Feudal. Bakhtin (1987, 

p.4) explica que esses espetáculos: 

 

Ofereciam uma visão de mundo, do homem e das relações humanas 
totalmente diferente, deliberadamente não-oficial, exterior à Igreja e 
ao Estado; pareciam ter construído, ao lado do mundo oficial, um 
segundo mundo e uma segunda vida aos quais os homens da Idade 
Média pertenciam e maior ou menor proporção, e nos quais eles 
viviam em ocasiões determinadas. 

 

Assim, o carnaval era comemorado em festas que faziam parte da Idade 

Média e do Renascimento e estavam presentes na compreensão de mundo daquele 

tempo histórico. Esses ritos tornavam possível “a fuga” da linguagem controlada, 

calculada, oficial. Essas festividades permitiam aos participantes a liberdade de falar 

sobre assuntos de forma aberta e cômica e tornaram-se formas fundamentais de 

expressão da cultura popular (BAKHTIN, 1987, p. 5). 

Exteriores ao que a Igreja e a religião apresentavam, os ritos carnavalescos 

libertam-se dessa esfera, não empregando o discurso religioso ou piedoso e, muitas 

vezes, algumas formas carnavalescas faziam paródia do que a Igreja pregava. 

As festividades se situavam na esfera cotidiana e eram relacionadas com a 

arte, porém é interessante pontuar que essa não era a forma puramente 
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representativa do espetáculo teatral. O filósofo russo justifica que as festividades se 

situam entre a vida e a arte, pois a própria vida é apresentada por meio da arte 

(BAKHTIN, 1987, p. 6), também não era representada em palcos e sim vivida 

enquanto durava o carnaval. Esses ritos poderiam ser definidos como a segunda 

vida do povo, baseada no princípio do riso, e como Bakhtin (1987, p. 7) especifica, é 

a vida festiva das pessoas. 

Em contraposição às festividades carnavalescas, havia as festas oficiais, as 

quais, segundo o estudioso, não criavam uma segunda vida para as pessoas. A festa 

oficial enfatizava as regras, hierarquias, normas políticas e religiosas. Nesses 

momentos todos eram apresentados de acordo com a posição e título que 

ocupavam. Os ritos das festas oficiais eram exatamente o contrário dos ritos 

carnavalescos. A respeito do carnaval, Bakhtin (1987, p. 8) explana que “o carnaval 

era triunfo de uma espécie de libertação temporária da verdade dominante e do 

regime vigente, de abolição provisória de todas as relações hierárquicas, privilégios, 

regras e tabus”.  Durante o carnaval havia igualdade entre as pessoas que, 

normalmente, eram separadas de acordo com a fortuna, emprego, idade, etc. 

Embasando-se nesse conhecimento, Bakhtin (1987, p. 10) pontua a questão 

do riso carnavalesco, o qual ele define de natureza complexa e festiva e o 

caracteriza em três pontos principais: popular, universal e ambivalente. Para o autor, 

o riso é popular, pois pertence às pessoas, é algo que é comum, algo do povo; é 

universal por representar um mundo cômico, o qual torna-se percebido no seu 

aspecto jocoso; e também é ambivalente, pois da mesma forma que representa 

alegria, representa sarcasmo, pode negar e pode afirmar. 

Por ser popular, as pessoas tinham livre acesso para utilizar o riso de forma 

simples, informal. Sorensen (2011, p. 320), em uma perspectiva bakhtiniana, afirma 

que por meio da carnavalização do riso, todos poderiam passar a fazer parte do 

coletivo, derrubando “as barreiras hierárquicas, sociais, ideológicas, de idade e de 

sexo”, pois o riso ressaltava a liberdade e o contato livre. 

As pessoas da época, as quais viviam um cotidiano em que existia um poder 

real e eclesiástico, algo de grande seriedade, por meio do riso, encontravam uma 

forma de apresentar a realidade de forma cômica. Em outras palavras, o riso era o 

principal elemento que fazia a separação entre as festividades carnavalescas e as 

reuniões oficiais da Igreja e do Estado Feudal (SOERENSEN, 2011). 

Segundo Bakhtin (1987), o riso envolve um sentimento de felicidade e passa 
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às pessoas a ilusão de que o medo não existe ou que está ultrapassado. O poder, a 

violência e a autoridade não estão presentes na linguagem do riso. No 

Renascimento (BAKHTIN, 1987) o riso expressava a verdade sobre o mundo e 

sobre o homem. O riso revelava um ponto de vista universal e por esse fato, 

exteriorizava certos aspectos que são de fundamental importância do mundo. 

A partir do século XVII, o riso passou a ser visto de forma diferente e deveria 

ser utilizado em certos eventos típicos da vida social. Assim, o riso poderia 

apresentar fenômenos negativos e o que era considerado importante e essencial 

não deveria ser abordado de forma cômica. Nesse momento, as pessoas da alta 

sociedade também não poderiam ser representadas comicamente e apenas 

indivíduos isolados ou de estratos sociais mais baixos eram motivos de riso. O riso 

passa, então, a ser controlado e utilizado em momentos específicos para situações e 

pessoas típicas. 

A Igreja passa a condenar o riso, ao enfatizar que ele não é uma atitude 

divina e que a conduta de um cristão deveria conservar a seriedade e expressar dor 

e arrependimento para a expiação dos pecados. Com o canto, o riso e a 

gesticulação banidos pela Igreja, surge a necessidade da legalização do riso, para 

que ele pudesse circular em outros meios, que não fosse o meio religioso. Com isso, 

a Igreja e o Estado Feudal puderam manter e controlar o que era apresentado. 

E assim, no decorrer dos anos, o riso vem sendo (re)interpretado e utilizado 

como um dos meios de expressar a realidade vivida pelos sujeitos da época. Ao 

discutir o riso na época de Idade Média, comparamos com o que vemos nos dias 

atuais, pois o riso é ainda utilizado muitas vezes como forma de crítica, sátira e um 

meio de fugir da realidade vivida entre os sujeitos. 

Ao explanar sobre a carnavalização do riso, torna-se necessária a 

articulação desse tema com a ironia, uma vez que a ironia também busca provocar o 

riso com a duplicidade, ou seja, com discursos que refletem um outro discurso, o 

qual só pode ser compreendido se o sujeito que o contempla tiver um conhecimento 

de ambos discursos. Abordamos mais a respeito desse assunto no próximo ponto. 

 

2.4.2 A ironia 

 

Para tratar sobra a ironia, tomamos como referência os estudos de Castro 

(1997) e de Brait (1996). Com base em Bakhtin, Castro (1997) declara que a ironia 
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pode ser percebida nos estudos de Bakhtin quando ele examina  o discurso bivocal, 

pois esse tipo de discurso está repleto de relações dialógicas e é nesse ponto que a 

ironia pode ser percebida. A ironia é, portanto, constitutiva do discurso bivocal, uma 

vez que nele a palavra aparece com uma duplicidade específica. Nesse tipo de 

discurso existe também outro discurso que o nega e o reconhecimento desse 

segundo discurso é imprescindível para a percepção da ironia. A respeito da ironia, 

Castro (1997, p. 130) explana: 

 

Assim sendo, ironizar é dizer algo pelo enunciado e, portanto, 
remeter à enunciação, mas é também, e sobretudo, voltar-se contra 
a própria enunciação acrescendo-lhe uma ideia oposta e, ainda mais, 
no mesmo instante em que ela é enunciada. A mesma enunciação 
serve para dizer A e, simultaneamente, para dizer o contrário, devido 
ao valor argumentativo oposto das enunciações. É esse valor 
argumentativo que garante a instauração dos opostos.  

 

Assim, a ironia ocorre no momento em que um sujeito diz determinado 

enunciado, mas, ao mesmo tempo, remete ao oposto desse enunciado, causando, 

assim, o efeito irônico, o qual só será compreendido se o outro entender a ideia 

oposta. 

Brait (1996) exemplifica um pouco mais a respeito dos aspectos irônicos 

que, segundo ela, podem ser entendidos como discursos que utilizam mecanismos 

dialógicos para realizar argumentações indiretas, como instauração de polêmica e 

estratégia defensiva. Seguindo essa perspectiva, a autora (BRAIT, 1996, p. 58) 

afirma que: 

 

Concebendo a ironia como uma forma de discurso, pode-se 
compreender o humor, a paródia, a intertextualidade, a 
interdiscursividade [...], como mecanismos que participam, ao mesmo 
tempo ou não, da estruturação de um discurso irônico, ou que se 
oferecem como efeito de sentido provocado pela ironia. 

  

Dessa forma, a ironia é especificada como uma forma de discurso, que pode 

utilizar-se de vários aspectos relevantes para auxiliarem na estruturação desse 

discurso irônico, de forma que induzem ao efeito de sentido que é uma característica 

do discurso irônico. Esse efeito de sentido se trata do sentido que o sujeito 

compreende, que é o sentido real do discurso, ou seja, o que o enunciador 

realmente quis dizer, a ideologia implícita em seu discurso. 
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Segundo Brait (1996), a ironia está interligada à ambiguidade, pois convida o 

outro a fazer uma decodificação do enunciado, para que ele dê sentido ao que foi 

dito. Para que seja possível, o outro deve utilizar-se de seu conhecimento tanto 

linguístico como discursivo. A autora afirma que ao ler um texto irônico, o outro 

recebe um convite à participação no discurso, participação essa que tem como 

característica o fato de ser ativa, e que “coloca o receptor na condição de coprodutor 

da significação, o que implica necessariamente sua instauração como interlocutor” 

(BRAIT, 1996, p. 96). 

Nessa concepção, o contexto, concebido como espaço discursivo, será a 

base para a compreensão da ironia, uma vez que as palavras em organização 

sintática não indicam demonstrar um sentido diferente. Para complementar esse 

pensamento, Brait (1996, p. 59) explica: 

 

Os sinais contextuais, portanto de ordem enunciativa, promovem no 
plano de significação uma cumplicidade entre o enunciador e o 
enunciatário, de tal modo que imediatamente o leitor pode 
compreender que aquilo que o locutor assume e enuncia como fato é 
a tradução de um desejo coletivo e não de uma realidade. Daí o 
efeito de humor. 

  

Seguindo essa perspectiva, o espaço discursivo tem fundamental 

importância para que seja estabelecido o efeito de sentido pretendido pelo autor, ou 

seja, a ironia depende do contexto para que seja compreendida. A ausência desses 

aspectos, como a compreensão do espaço discursivo, a falta de conhecimento de 

outros discursos aos quais o discurso atual remete, pode afetar a compreensão do 

discurso e, portanto, a não percepção da ironia. 

No decorrer dessa pesquisa é possível perceber a importância da 

compreensão do discurso irônico existente nos memes selecionados, uma vez que 

eles utilizam a ironia também para elucidar o efeito de humor, um humor que ironiza 

e representa a realidade de uma forma cômica. 

Assim, os gêneros discursivos memes na análise apresentada utilizam as 

escolhas de palavras, as imagens apresentadas, o contexto situado e o conteúdo 

temático para a construção da ironia, e, consequentemente, do riso. 
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3 PROCEDIMENTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS 

Para proceder à análise das relações dialógicas tecidas no gênero digital 

meme, relacionando as vozes trazidas com os aspectos irônicos, que é uma 

característica dos memes selecionados, procuramos recuperar os discursos que 

podem ter apoiado e inspirado a criação dos memes que constituem o corpus. 

Assim, a análise deu ênfase à compreensão das relações dialógicas tecidas em 

conjunto com a ironia como uma estratégia para provocar o riso. 

Neste capítulo definimos a natureza da pesquisa qualitativa, buscando 

exemplificar a respeito do método que foi utilizado para a análise, especificamos a 

constituição do corpus e as categorias de análise de dados. 

 

3.1 O OLHAR QUALITATIVO 

 

Quando se inicia uma pesquisa, é necessário especificar o método utilizado 

para a análise, de que forma foi selecionado o corpus e como o mesmo será 

analisado. Na pesquisa qualitativa não é diferente e muitas vezes utilizamos um 

pouco do método quantitativo no momento de especificar quantidades, ou mesmo de 

sistematização, como forma de deixar a pesquisa mais clara, mais concisa. 

No entanto, alguns pontos na pesquisa qualitativa tornam-se essenciais para 

a compreensão do método e, consequentemente, para o entendimento da presente 

pesquisa. Um que consideramos necessário abordar nesse momento é o de que os 

pesquisadores qualitativos tendem a analisar os dados de forma indutiva. 

Segundo Ginzburg (1986), alguns tipos de análises são, de certa forma, 

intuitivos, uma vez que o pesquisador, que já tem um conhecimento prévio, crítico, 

em relação a determinados objetos, é capaz de selecionar os aspectos que lhe 

parecem relevantes, de acordo com seus estudos e leituras. Ginzburg afirma que 

(1986, p. 179) “Nesse conhecimento entram em jogo (diz-se normalmente) 

elementos imponderáveis: faro, golpe de vista, intuição”, ou seja, a escolha do 

gênero discursivo digital que será apresentado, se deu também de forma intuitiva. 

Triviños (1987, p. 129) afirma que a interpretação e os significados são 

surgidos por meio da percepção do fenômeno visto em um determinado contexto. 

Dessa forma, o olhar interpretativo do pesquisador também é de fundamental 

importância no momento da análise dos dados da pesquisa. 
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Outra característica da pesquisa qualitativa é o fato de ser descritiva. 

Triviños (1987, p. 110) ressalta que “os estudos descritivos exigem do pesquisador 

uma série de informações sobre o que se deseja pesquisar. [...] pois pretende 

descrever ‘com exatidão’ os fatos e fenômenos de determinada realidade”. Com 

essa premissa, buscamos descrever os memes selecionados, utilizando as relações 

dialógicas e os aspectos irônicos. 

A seguir, apresentamos as especificações do corpus selecionado para a 

análise.  

 

3.2 A CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

A partir do interesse de pesquisar os gêneros discursivos digitais memes, os 

quais são especificamente caracterizados por suas replicações e popularidade na 

internet, buscamos analisar as relações dialógicas tecidas, assim como também a 

ironia, a qual, nos memes selecionados, tem como principal intuito o de gerar o riso 

do outro. 

O corpus analisado nesta pesquisa constitui-se de 07 (sete) memes, 

postados no Facebook e no site de humor “Não entre aki”, selecionados de um 

corpus maior, composto de 38 memes, coletados em redes sociais e em vários sites 

de humor.  Para realizar a seleção dos memes que serão submetidos à análise, 

fizemos uma leitura detalhada e selecionamos, inicialmente, aqueles que 

apresentavam como conteúdo temático o impeachment da presidente Dilma 

Rousseff, cujo processo teve início em 2 de dezembro de 2015. 

O processo, que tinha como finalidade o afastamento da presidente, com 

sua perda de mandato e inelegibilidade por 8 anos se encerrou no final do mês em 

31 de agosto de 2016, com uma duração total de 273 dias1. Esse momento foi um 

marco histórico para o cenário político nacional, por se caracterizar por mais um 

impeachment de um presidente do Brasil. 

No entanto, devido à grande quantidade de memes a respeito do tema, os 

que foram selecionados para compor o corpus de 38 memes foram postados entre 

os dias 17 e 18 de abril de 2016, ou seja, os postados no dia da votação, exibida na 

                                                 
1 Informações disponíveis em http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/507325-
CAMARA-AUTORIZA-INSTAURACAO-DE-PROCESSO-DE-IMPEACHMENT-DE-DILMA-COM-367-
VOTOS-A-FAVOR-E-137-CONTRA.html, acesso em 30 de julho de 2017. 
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televisão para toda a rede nacional e os postados no dia seguinte ao da votação, 

pois como o fato era recente e controverso, as publicações de memes comentando o 

fato continuaram. 

Outro critério utilizado para fazer a seleção dos memes foi avaliar sua 

popularidade. É preciso esclarecer que a popularidade de um meme é medida pela 

quantidade de curtidas, de compartilhamentos e de comentários postados pelos 

leitores, uma vez que, na internet esses aspectos são de fundamental importância 

para avaliar se esse gênero repercutiu ou não. Abaixo, apresentamos uma tabela, 

com os memes selecionados, especificando o lugar onde foram coletados. Segue a 

tabela: 

 

Tabela 1: Fonte de coleta dos Memes imagéticos sociais irônicos. 

 Página do 

Facebook – Nazaré 

Amarga 

Site “Não entre 

aki” 

Outros sites 

Meme imagético 

social irônico  

5 18 15 

TOTAL 38 MEMES 

  

Depois de pontuarmos de onde esses memes foram coletados, passamos à 

seleção de quais deles apresentaríamos para ilustrar o nosso ponto de vista, de 

forma mais detalhada e específica. Ou seja, diante desse universo de memes, 

precisamos selecionar alguns para proceder à análise, procurando destacar pontos 

que nos parecem importantes concernentes ao dialogismo e à ironia. 

Dessa forma, a partir de nosso conhecimento e, em certa medida, de nossa 

intuição, selecionamos 7 memes, que circularam na internet durante o processo de 

impeachment discutimos os pontos que nos parecem relevantes: as relações 

dialógicas tecidas no gênero, algumas especificações concernentes à constituição 

do gênero e os aspectos irônicos apresentados.  

Com base nesses critérios, selecionamos 2 memes da página do facebook 

“Nazaré Amarga” e 5 memes do site “Não entre aki”. A partir dessa seleção, 

realizamos de forma detalhada a análise de cada meme selecionado. 
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Assim, como pontuado na subseção 2.3.4, denominamos os gêneros 

discursivos digitais memes selecionados para constituir o corpus para análise de 

Meme imagético social irônico, os quais apresentam a imagem e o texto escrito, 

utilizando uma linguagem irônica. 

Na próxima seção, especificamos a forma como iremos analisar o corpus. 

 

3.3 CATEGORIAS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Concordamos com Bakhtin (2003) quando ele afirma que as relações 

dialógicas precedentes e posteriores não devem ser separadas, pois estão 

interligadas, portanto é difícil fazer essa distinção. Por esse motivo, buscamos trazer 

para a discussão os discursos que influenciaram a produção desses memes e as 

respostas que os mesmos possam haver suscitado. 

Assim, para analisar os gêneros selecionados, especificamos as relações 

dialógicas tecidas. Inicialmente, procuramos identificar as relações dialógicas 

existentes nos gêneros discursivos digitais meme, e buscar trazer para a pesquisa 

esses discursos que podem ter influenciado a formação do discurso atual. Esses 

discursos remetem ao mesmo conteúdo temático, por esse motivo estabelecemos 

essa ligação e identificamos o motivo, por meio do olhar interpretativo e dessa forma 

pesquisamos textos, discursos e pontuamos as relações dialógicas. Esses discursos 

podem estar presentes em vídeos, programas de televisão, notícias veiculadas na 

internet, discussões que repercutiram na Câmara e no Senado, durante todo o 

processo que culminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. 

Especificado o conteúdo temático, o impeachment da presidente Dilma 

Rouseff, no decorrer da análise utilizamos os estudos de Bakhtin (2003) e 

destacamos a construção composicional do meme que utiliza a imagem e frases 

destacadas e também a questão das escolhas lexicais e fraseológicas, ou seja, o 

seu estilo.  

Ainda nesse momento, também pontuamos as respostas que o gênero 

suscitou, as quais podem ser medidas por meio das curtidas, compartilhamentos e 

comentários que esses memes receberam. Esses aspectos são de fundamental 

importância para compreender a repercussão que o meme recebeu, pois a 

replicação que o meme apresenta de uma determinada ideia é uma característica 

imprescindível para sua popularização e sociabilização. 
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Na segunda etapa, buscamos especificar a questão do riso presente no 

gênero, o qual é utilizado para expressar uma realidade vivenciada nos dias atuais, 

por meio do discurso irônico. A ironia pode ser compreendida também por meio das 

relações dialógicas, se mostrando necessária a ligação entre discursos para a 

formação da duplicidade, ou seja, o ato de dizer algo remetendo a outro discurso. 

Esse discurso implícito que, a depender da visão do outro, é explícito, e busca 

ironizar tornando determinado assunto risível para quem o lê. 
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4 ANÁLISE DOS GÊNEROS DISCURSIVOS DIGITAIS MEMES 

 

Nessa seção passamos à análise dos 7 (sete) memes selecionados. No 

primeiro ponto, apresentamos a página de humor do facebook “Nazaré Amarga” e o 

site “Não entre aki”; em seguida partimos para a análise, onde procuramos explicar 

os aspectos que consideramos relevantes para o estudo dos memes na perspectiva 

bakhtiniana, que são as relações dialógicas que se revelam no gênero e a ironia. 

 

4.1 A PÁGINA “NAZARÉ AMARGA” E O SITE “NÃO ENTRE AKI”: IRONIA E 

DIALOGISMO 

 

A fim de nortear a análise, selecionamos da página “Nazaré Amarga”, 

publicada no Facebook, 02 (dois) memes e do site humorístico “Não entre aki”, 07 

(sete) memes, que nos pareceram interessantes para a discussão proposta acerca 

das relações dialógicas do gênero, bem como a ironia presente no texto escrito.  

Seguindo essa perspectiva, nos propomos também a examinar os três 

elementos do gênero discursivo, que são o conteúdo temático, construção 

composicional e estilo, os quais estão intrinsecamente interligados com as relações 

dialógicas dos gêneros.  

A “Nazaré Amarga” é uma página humorística de grande sucesso nas redes 

sociais. Criada em 2014, posta memes baseando-se em notícias, eventos atuais, e 

às vezes até mesmo em outros memes, a fim de ironizar a realidade atual. Os 

memes dessa página também ironizam letras de músicas, frases de filme, etc. O 

intuito é compartilhar notícias que causem uma sociabilização com seguidores que 

estejam em sintonia com a linha de pensamento do criador da página. Essa sintonia 

é demonstrada por meio de curtidas, comentários e compartilhamentos. O público de 

leitores são os próprios usuários da rede Facebook e os seguidores já ultrapassam o 

número de 748 mil2. 

Para efeito de conhecimento, apresentamos a seguir uma parte da página 

“Nazaré Amarga” que contém o nome da página, imagens, postagens, informações 

gerais e outros fatores: 

 

                                                 
2 Dados fornecidos pela página de humor. Disponível em: https://www.facebook.com/NazareAmarga/. 
Acesso em 20 de fevereiro de 2018. 
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Figura 5: Página “Nazaré Amarga”. 

 

Fonte:  https://www.facebook.com/NazareAmarga/, acesso em 16 de janeiro de 2018. 

 

A personagem principal da página é a Nazaré Tedesco, uma personagem 

interpretada pela atriz Renata Sorrah, na telenovela brasileira Senhora do Destino, 

sob direção de Wolf Maia. Nessa novela produzida e exibida pela Rede Globo entre 

junho de 2004 e março de 20053, a personagem Nazaré Tedesco, que era a grande 

vilã, se destacou devido as suas expressões faciais exageradas, nas cenas e falas 

nas quais deveria expressar a maldade. As expressões eram tão exageradas que 

acabaram por adquirir uma forte característica de comicidade. Esses aspectos 

facilitaram a sua popularidade e, mesmo após 14 anos que a telenovela foi gravada, 

a personagem volta a ser utilizada de forma irônica e com a função de sociabilizar 

sujeitos por meio das redes sociais. 

Torna-se interessante pontuar que a página “Nazaré Amarga” também está 

disponível em outra rede social, que é o Instagram, com mais de 3 mil seguidores, 

no entanto, os memes utilizados para a análise foram coletados na página do 

facebook. 

A outra fonte do nosso corpus é um site bastante conhecido por se valer de 

uma plataforma de compartilhamentos de ideias por meio dos memes. No “Não entre 

aki”, os leitores podem enviar ideias para os autores do site, criarem seus próprios 

memes, curtirem, comentarem e compartilharem com o intuito de sociabilizar, 

ironizar e tornar risível diversas situações. Na realidade, a grande parte dos memes 

                                                 
3 Fonte: https://globoplay.globo.com/senhora-do-destino/p/3448/, acesso em 4 de abril de 2018. 
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publicados são produzidos pelos próprios leitores que disputam as curtidas, ou, 

como é dito no site, os “arribas”, por meio de rankings diários, semanais e mensais. 

O nome do site em si já é algo que busca despertar a curiosidade do leitor: 

“Não entre aki” com o slogan “ou entre por sua conta e risco”, empregando, assim, 

frases informais e até mesmo fora dos padrões gramaticais da língua portuguesa, 

como a utilização da palavra “aki”, por exemplo. A informalidade, simplicidade e 

ironia são algumas características presentes nos memes veiculados nesse site, que 

tem como descrição a frase “Não Entre Aki ou entre para ver e compartilhar os posts, 

imagens, GIFs, memes mais calientes da web”. 

Apresentamos a seguir uma parte do site “Não entre aki” que contém o 

nome, imagens, postagens e outros fatores: 

 

Figura 6: Site “Não entre aki” 

 

Fonte: Site “Não entre aki”, disponível em http://www.naoentreaki.com.br/, acesso em 10 de 
junho de 2017. 

 

Na imagem acima, podemos observar um meme na página inicial do site que 
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apresenta um personagem cômico, o Quico da série mexicana Chaves. Esse 

personagem tem como característica a repetição de sua antipatia por “gentalhas”, 

que seria um tipo de ofensa para pessoas as quais ele considera escória. É possível 

perceber uma relação dialógica com esse personagem e com o fato de ele estar 

representando um candidato a presidente, com os dizeres “Vote Kiko! Por um país 

sem gentalhas”, e a ironia de que, atualmente, havia pessoas no poder que são 

consideradas más escolhas. Esse meme também obteve respostas, como por 

exemplo, os 96 “arribas”, ou curtidas, recebidos. 

Essas relações de diálogo estão presentes entre os memes selecionados e 

outros discursos, que buscamos retomar nessa pesquisa. Assim como desenvolvido 

na fundamentação teórica da presente pesquisa, o riso na página “Nazaré Amarga” e 

no site “Não entre aki” pode ser compreendido de forma completamente informal, 

pois os sujeitos, de certa forma, participam de algo coletivo, destacando a liberdade 

de expressão por meio das respostas e repercussões. No próximo ponto, partimos 

para análise do corpus selecionado para a presente pesquisa. 

 

4.2 RELAÇÕES DIALÓGICAS E IRONIA NOS MEMES 

 

A seguir, apresentamos um meme selecionado da página “Nazaré Amarga”, 

com o intuito de analisar os aspectos até então pontuados: os aspectos constituintes 

do gênero, dialogismo e ironia. Observe o meme a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Meme “Sem textão”. 
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Fonte: Página do Facebook Nazaré Amarga (2016), disponível em 
https://www.facebook.com/NazareAmarga/, acesso em 16 de janeiro de 2018. 

 

Nesse meme, vemos um rosto da personagem principal de uma forma 

aproximada da visão de quem o lê e as frases estão em destaque, em caixa alta. 

Essa é uma característica da construção composicional do gênero e o primeiro 

aspecto constituinte do gênero que pode ser percebido, uma vez que é a estrutura, 

ou seja, a sua forma que está em evidência assim que o sujeito lê o meme. 

A personagem está com uma expressão facial que revela desgosto e 

impaciência com a situação. Esse sentimento é expresso pelo conteúdo do texto 

escrito: “Qual a dificuldade de falar sim ou não...ninguém tá pedindo pra vocês 

fazerem textão”. Essa frase se apresenta extremamente informal, o que é uma 

característica dos memes e pode ser percebida por meio da ausência de alguns 

aspectos gramaticais, como a pontuação em “Qual a dificuldade de falar sim ou 

não”, que é uma pergunta, mas não apresenta sinal de interrogação; a informalidade 

também é percebida por meio da utilização da expressão “tá”, que é uma abreviação 

informal de “está”. Esses aspectos estão interligados ao estilo do meme, pois se 

referem às escolhas de palavras, as quais aparecem de forma informal. 

Em relação ao conteúdo temático do gênero apresentado, assim como 

mencionado anteriormente, em todos os outros memes selecionados como corpus 

para a pesquisa, retrata o processo do impeachment de a presidente Dilma 
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Rousseff, especificamente à repercussão das falas dos deputados ao justificarem 

sues votos. Esse tema se relaciona com discursos anteriores e posteriores, tornando 

necessário o olhar interpretativo do pesquisador nesse momento de análise. 

As relações dialógicas são percebíveis, uma vez apresentada algumas 

características da página, pois há uma ligação entre o meme e a personagem da 

telenovela. A imagem característica não foi utilizada de forma desconexa: há uma 

relação de diálogo entre a personagem e o assunto retratado pelo meme. 

Essa é uma relação dialógica bastante específica, pois se o leitor não 

conhecer essa personagem, não souber nada a respeito, provavelmente não 

compreenderia o sentido irônico do meme e, consequentemente, não entenderia o 

humor contido nele. Esses diálogos anteriores, ou vozes precedentes fazem parte 

desse gênero discursivo e auxiliam em sua formação de sentido. 

Podemos perceber também uma relação dialógica entre o presente discurso 

com um discurso anterior ao qual o meme está reproduzindo, que foi o momento em 

que a votação do impeachment foi produzido nas televisões de todas as residências, 

em rede nacional. O dialogismo está presente nos dizeres “Qual a dificuldade de 

falar sim ou não, ninguém tá pedindo pra vocês fazerem um textão”, em que, 

claramente remete ao dia 17 de abril de 2016, quando ocorreu a votação de 511 

deputados, cujo resultado final foi:  367 votos a favor do impeachment, 137 contra e 

7 abstenções. 

Essa informação foi divulgada pela TV em rede nacional e ainda pode ser 

acessada em sites de notícia, como o “Câmara dos deputados” e entre outros sites. 

Para efeito de exposição, buscamos um gênero discursivo para ilustrar a notícia 

veiculada na época: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Gênero discursivo notícia 
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Fonte: Disponível em http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/507325-
CAMARA-AUTORIZA-INSTAURACAO-DE-PROCESSO-DE-IMPEACHMENT-DE-DILMA-COM-367-

VOTOS-A-FAVOR-E-137-CONTRA.html, acessado em 13 de setembro de 2017. 

 

Essa notícia representa um dos discursos que influenciaram na criação do 

meme. Esse foi um momento muito importante para a política nacional brasileira, 

devido à situação em que os deputados votaram e expressaram suas opiniões, 

sendo essas opiniões de valores contrários ou a favor o processo do impeachment. 

No entanto, um momento que deveria expressar seriedade foi tornado risível, uma 

vez que os deputados, na hora de proferirem seus votos, exageraram nos discursos, 

tentando justificar os motivos pelos quais votavam contra ou a favor da instauração 

do processo de impeachment. Frases como: “em nome de minha família, do Brasil, 

das crianças...” foram repetidas por vários políticos. Assim, as justificativas expostas 

iam, pouco a pouco, tornando-se cada vez mais exacerbadas, consideradas motivo 

de piada e, no mesmo instante, as pessoas recorreram às redes sociais para 

comentar, ironicamente, a votação através de memes. 

O diálogo entre o meme presente e as vozes anteriores a ele são de 

fundamental importância para a sua compreensão, pois, se o sujeito que leu esse 
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meme não conhecer os discursos anteriores a ele, os discursos e vozes 

entrelaçadas que influenciaram na produção do discurso atual, o sujeito não 

entenderá o que esse gênero quis dizer e, consequentemente, não compreenderá a 

ironia presente no texto. Essas ligações dialógicas influenciam de tal forma o 

enunciado como um todo que é necessário um conhecimento prévio a respeito do 

assunto tratado.  

Concordamos que existem muitos gêneros discursivos que foram utilizados 

como meio para a replicação do impeachment, e, consequentemente, discursos que 

podem ter influenciado na produção do meme apresentado. Essas relações 

dialógicas anteriores estão presentes nos discursos atuais mesmo quando não 

percebidas, aparecendo de formas implícitas e explícitas. 

No que se refere à ironia presente no meme, é percebido que há uma 

construção: a ligação entre a imagem da personagem, a qual tem por característica 

a ironia e a parte escrita do meme, a qual ironiza o exagero dos discursos que foram 

proferidos na votação. Assim, a personagem expressa impaciência e crítica em 

relação a esse momento, com a pergunta “Qual a dificuldade de falar sim ou não?”, 

ironizando que não é simples o ato de dizer apenas “sim” ou “não”, mas que, mesmo 

assim, os sujeitos preferiram discursar de forma extensa e cansativa. Esses 

aspectos irônicos fazem parte do caráter dialógico da linguagem. 

Todas essas considerações tornam necessária a pontuação das relações 

dialógicas que o meme elucidou, as quais Bakhtin (2003) afirma serem as vozes 

posteriores. Essas vozes são as respostas que esse gênero discursivo elucidou, 

como por exemplo, o fato de ele ter sido “curtido” mais de mil vezes demonstra como 

muitas pessoas concordaram com a visão que foi apresentada. Podemos ver 

também que houve comentários na publicação, assim como 749 compartilhamentos, 

ou seja, esse meme repercutiu, foi replicado. 

A seguir, analisamos mais um meme da página humorística “Nazaré amarga” 

e podemos, explicitamente, ver as relações dialógicas entre o meme a ser 

apresentado e o meme anteriormente citado. Observe o meme a seguir: 

 

 

 

 

Figura 9: Meme “Pelo futuro”. 
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Fonte: Página do Facebook Nazaré Amarga (2016), disponível em 
https://www.facebook.com/NazareAmarga/, acesso em 16 de janeiro de 2018. 

 

No meme apresentado, podemos observar que, mais uma vez, a 

personagem principal é a Nazaré, nesse momento com uma expressão facial 

bastante irônica, demonstrando descrença no que ouviu. Podemos ler a frase “Pelo 

futuro de meu filho”, a qual, claramente ironiza o discurso de outra pessoa, 

admitindo que conhece a real intenção que está mascarada por trás dessa 

enunciação. Em seguida, vemos a resposta a esse discurso: “escola particular, 

cursinho de 2000 pau, Puc, carro, ap perto da faculdade”. 

As relações dialógicas estão presentes nesse meme, inicialmente com a 

retomada do discurso de outro, perceptível pelo emprego das aspas. Ao constatar 

que é a fala de outra pessoa, percebe-se que o discurso citado é o dos deputados 

no momento da votação do impeachment. Vemos a resposta ao discurso anterior, 

que é o texto apresentado na parte de baixo do meme (“escola particular, cursinho 

de 2000 pau, Puc, carro, ap perto da faculdade”), texto esse repleto de dialogismo. 

O primeiro ponto que destacamos em relação aos aspectos irônicos é a 

descrença na integridade do discurso anterior, pois a personagem representa uma 

voz que não acredita no discurso do outro. 

Seguimos a uma análise do discurso apresentado no meme: ao destacar 

primeiro a frase “escola particular”, podemos perceber uma relação dialógica com 
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um conhecimento prévio, o qual pontuamos conhecimento de mundo, de que para 

que alguém estude em uma escola particular ela precise ter uma situação financeira 

compatível com o nível de gastos necessários para isso. Após essa frase, lemos 

“cursinho de 2000 pau”, o qual remete aos preços exacerbados dos cursos 

preparatórios para vestibulares e também o pensamento de que é preciso ter um 

nível elevado financeiro. 

Ainda na análise no texto escrito, percebemos que é citado a Pontifícia 

Universidade Católica, de forma abreviada como PUC, que é uma universidade 

bem-conceituada e privada, onde, geralmente, a maioria de seus estudantes 

possuem uma renda alta o suficiente para pagar as mensalidades dos cursos. As 

frases “carro e ap perto da faculdade” ironiza o status social utilizado por pessoas 

que estudam e são considerados de classe elevada. 

Percebemos que no meme, há uma ironia expressa, na suposição de que o 

dinheiro que esses deputados utilizam para dar uma vida de luxos aos seus filhos 

seria o dinheiro que deveria ser investido em condições para melhorar a vida do 

povo brasileiro. 

Torna-se interessante pontuar que o meme obteve 680 curtidas, 237 

compartilhamentos e 20 comentários, ou seja, foi um meme também de grande 

repercussão. No decorrer da pesquisa constatamos que a publicação de memes, 

assim como os apresentados nessa análise, retratando o processo de votação do 

impeachment, obteve também outras respostas, ou seja, outras vozes posteriores. 

Observe a postagem no site a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Postagem de site 
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Fonte:https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2016/04/votacao-do-impeachment-na-
camara-vira-piada-nas-redes-sociais-5780314.html, acessado em 10 de setembro de 2017. 

 

Nesse contexto, o site publicou a respeito de como a votação havia sido 

ridicularizada através dos memes que circularam na internet. Esse exemplo ressalta 

mais uma vez as relações de diálogo existente entre os discursos, pois é possível 

perceber vários elementos e discursos que se interligam de forma irônica. Essa 

publicação não mencionou os sujeitos que produziram os memes, no entanto, uma 

breve análise do meme que está em destaque na notícia, torna-se interessante para 

a explicação da ironia e dialogismo presente na figura acima.  

No plano de fundo é apresentada uma imagem do plenário no dia da 

votação do impeachment, na qual podemos ver a mesa diretora e grande número de 

deputados ocupando as cadeiras, alguns sentados, outros de pé. Na frente, em 

destaque, aparecem três imagens que representam personalidades brasileiras 

bastante conhecidas: a cantora Vanusa, o comentarista de esportes Galvão Bueno e 

a atriz Glória Pires. Há, inicialmente, uma relação dialógica com a pessoa que irá 

cantar o hino nacional, que no caso é a Vanusa. Para compreender a ironia nesse 
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ponto, é necessário que o leitor tenha visto o vídeo4 da Vanusa cantando o hino 

nacional em um encontro nacional de agentes públicos, no qual a cantora ficou 

conhecida por errar a letra do hino nacional e parecer estar embriagada. Ao buscar 

trazer essa personagem para esse marco histórico, há a ironia e ridicularização da 

votação, pois demonstra que não há o devido respeito à população brasileira. 

Outro sujeito que está em ênfase é o Galvão Bueno, um sujeito que é 

percebido por narrar os jogos de futebol no canal de televisão da Rede Globo, e que 

também é conhecido por ser exagerado e ironizado por muitos internautas. Mais 

uma vez, percebemos a ironia na falsa seriedade dada ao momento da votação do 

impeachment. 

E, por fim, vemos a imagem da Glória Pires, que é uma famosa atriz de 

telenovelas transmitidas na televisão brasileira, que foi convidada para comentar o 

Oscar de 2016, transmitido pela Rede Globo. Nesse momento5, a atriz demonstrou 

não ter nenhum conhecimento cinematográfico ou mesmo disposição para comentar 

os filmes. Essa despreparação da atriz para tal função ficou claro pelos comentários: 

“Curti, sim”, “Bacana”, “Não sou capaz de opinar” e até mesmo “Não assisti”. Esse 

fato desencadeou uma explosão de memes nas redes sociais. A escolha da atriz 

para comentar o processo de impeachment revela toda a ironia do produtor do 

meme, pois considerando a atuação dela como comentarista da solenidade do 

Oscar, não teria muito a dizer sobre politica nacional. Fica claro que o intuito desse 

meme é ironizar e ridicularizar o impeachment. Ainda no decorrer dessa mesma 

publicação, o interessante é que foram apresentados também outros memes que 

repercutiram na internet, todos relacionados ao mesmo tema. 

Essas relações dialógicas são de fundamental importância para a 

compreensão dos memes e o entendimento da ironia presente. É preciso mencionar 

que não há como o sujeito perceber a ironia se ele não conhece o que está por trás 

do discurso exibido. Seguindo com as análises, observe o meme abaixo: 

 

 

 

 

                                                 
4  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=a_zn-aItwOc, acesso em 10 de junho de 2018.  
5 Disponível em https://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/2016/02/29/a-vergonha-da-noite-gloria-
pires-comenta-o-oscar-sem-ter-visto-os-filmes/, acesso em 10 de junho de 2018. 
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Figura 11: Meme “Panela velha” 

 

Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-
impeachment-dilma.htm, acesso em 10 de janeiro de 2018. 

 

Assim como os memes selecionados da página de humor “Nazaré irônica” e 

os outros memes a serem analisados no descorrer dessa pesquisa, o meme da 

figura 11 tem como conteúdo temático o dia da votação do impeachment da 

presidente Dilma Rousseff. É importante pontuar que os memes aqui apresentados 

foram pré-selecionados pelo site “Tec Mundo”6, que postou uma publicação a 

respeito dos memes que mais repercutiram do site “Não entre aki”, no dia 18 de abril 

de 2016, ou seja, um dia após a votação. 

Observamos que a imagem presente no meme é uma foto tirada do 

momento exato da votação transmitida na rede nacional. Como construção 

composiciaonal, vemos que o meme utiliza a imagem e um texto escrito acima, além 

de algumas características do site, como a logo ao lado direito com o nome “não 

entre aki”, o nome da pessoa que criou o meme, a quantidade de curtidas, 

comentários e as opções de compartilhamento. Nessa imagem, constata-se os 

deputados se organizando para votarem e, em destaque, vemos o Sérgio Bavini, 

                                                 
6 Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-
impeachment-dilma.htm, acesso em 10 de janeiro de 2018. 
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mais conhecido por Sérgio Reis, um cantor e compositor de sertanejo brasileiro e 

que, atualmente, exerce o cargo de deputado federal.  

No que se refere ao estilo do meme, vemos por meio da escolha e utilização 

das palavras, que se trata de uma linguagem extremamente informal. O enunciado 

“Pelas panela velha que faz comida boa, eu voto sim” é percebido uma relação 

dialógica explícita com a música “Panela velha”7 do deputado apresentado. A música 

em questão, retrata o interesse de um homem por uma mulher considerada mais 

velha pela sua família e ele responde que não importa a idade da mulher, afirmando 

que a experiência é um critério que a faz ser uma melhor escolha. Nessa música há 

um trecho que afirma “Não interessa se ela é coroa, 

panela velha é que faz comida boa”, que foi uma das frases utilizadas no meme. 

Torna-se importante enfatizar que o deputado não utilizou realmente essa 

frase no momento em que foi proferir o seu voto, esse discurso foi expresso pelo 

autor do meme, como forma de ironizar a votação. 

Ao mesmo tempo que manifesta essa ironia no enunciado, também ironiza 

novamente o exagero nos discursos dos deputados ao estarem no microfone a 

declarar o seu voto. Como mencionado anteriormente, os deputados utilizaram de 

justificativas que foram ironizadas por serem, muitas vezes, desnecessárias. Sendo 

assim, diante de tantas explicações para os votos, o autor do meme ironizou que 

“pelas panela velha que faz comida boa” também seria um motivo para votar com o 

prosseguimento do impeachment. 

Em relação às respostas que o meme teve, podemos ver as 42 curtidas, ou 

como o site afirma, “arribas”. Assim, outras 42 pessoas concordaram com o meme e 

ajudaram na sua repercussão. 

O interessante de observar as relações dialógicas são que elas estão tão 

interligadas, e tão imbricadas dentro de um discurso, que se torna impossível não as 

utilizar, impossível não serem percebidas. E, da mesma forma que temos essas 

visões de discursos anteriores, outros leitores podem compreender o meme 

apresentado de outra forma, pois a compreensão vem por meio dos discursos e 

relações dialógicas anteriores dos sujeitos, o que é comum para uma pessoa, pode 

ser desconhecido por outro. Assim as relações dialógicas nunca terminam, sendo 

retomadas e reinventadas: esse é o caráter dialógico da linguagem. 

                                                 
7 Disponível em: https://www.letras.mus.br/sergio-reis/103195/, acesso em 12 de janeiro de 2018. 
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Em sequência, destacamos mais um meme que tem como relação dialógica 

explícita a retomada de uma música: 

 

Figura 12: Meme “Pela Florentina” 

 

Fonte:https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-
dilma.htm, acesso em 10 de janeiro de 2018. 

 

Em termos de conteúdo temático, o meme também retrata o momento da 

votação do impeachment; tem por estilo as escolhas de palavras informais e a 

construção composicional seguindo as mesmas caracteísticas dos memes 

anteriores: uma imagem com um personagem em destaque e textos escritos que, 

juntamente com a imagem, formam o discurso irônico presente no meme. 

Podemos ver que no meme, a pessoa principal é o Francisco Everardo, um 

deputado na época, pois renunciou ao cargo no final do ano de 2017 por motivos, 

segundo ele, de decepção com as pessoas que exercem a política no Brasil8. 

Francisco iniciou sua carreira como artista popular comediante conhecido pelo 

apelido Tiririca e, a anos atrás, viajava pelo país fazendo shows de humor e 

cantando músicas também com o intuito de fazer as pessoas rirem. 

No meme os dois enunciados “Pela Florentina de Jesus, voto simmm!!”, 

                                                 
8 Disponível em: http://www.jb.com.br/heloisa-tolipan/noticias/2017/12/06/tiririca-renuncia-cargo-de-
deputado-federal-saio-com-vergonha/, acesso em 14 de junho de 2018. 
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retomam claramente a letra de uma das músicas do Francisco, “Florentina de 

Jesus”9, que retrata a história de um homem preso por um soldado por viver a cantar 

o refrão da música. 

Com base nessa afirmação, podemos perceber que a ironia se manifesta por 

meio das relações dialógicas presentes no discurso atual. Pode-se compreender que 

uma das ironias é a de que qualquer coisa que o personagem fosse falar seria algo 

cômico e por esse motivo, os que estavam assistindo concordaram com essa visão 

em ligação com uma música conhecida do sujeito. 

A ironia pode ser vista ainda como uma forma de ridicularizar, zombar desse 

momento, que deveria ser algo de grande seriedade por ser uma votação que 

poderia ou não dar prosseguimento ao processo do impeachment, demonstrando a 

forma como sujeitos que concordam com o discurso apresentado no meme estão 

pouco entusiasmados com a votação. Ou que eles estão tentando tornar risível um 

momento sério, tentando esquecer os problemas por meio do riso. 

Ainda seguindo as relações dialógicas, vemos no meme as respostas que 

ele teve, como sua repercussão por meio das 385 curtidas, além dos comentários. É 

interessante destacar que esse meme foi publicado após a votação, se destacou no 

site e foi selecionado pelo “Tec Mundo” como um dos memes que fizeram mais 

sucesso. 

A seguir, partimos para a análise do terceiro meme selecionado do site “Não 

entre aki” para a presente pesquisa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Disponível em: https://www.letras.mus.br/tiririca/48950/, acesso em 14 de junho de 2018. 
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Figura 13: Meme “Parecia a Alemanha” 

 
Fonte: Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-

votacao-impeachment-dilma.htm, acesso em 10 de janeiro de 2018. 
 

No meme imagético social irônico acima, a personagem principal é a ex-

presidente Dilma Rousseff, com uma expressão triste, como se ela estivesse a ponto 

de chorar devido à votação para o prosseguimento do impeachment. Mais uma vez, 

o estilo demonstra a informalidade do discurso, por meio de frases curtas, simples e 

diretas.  

O enunciado “Parecia a Alemanha, mas era só o impechment”, remete a um 

acontecimento mundial. Essa relação dialógica remete a 2014, ano em que a Copa 

do Mundo FIFA foi sediada no Brasil, e o país perdeu na semifinal de forma 

arrasadora para a Alemanha pelo placar  de 7 a 1. 

Ao relacionar essa derrota do Brasil com a votação do impeachment, vemos 

que há uma ironia no discurso, a de que a Dilma estava perdendo de forma 

devastadora também, e, talvez até mais que o 7 a 1, uma vez que ela obteve 367 

votos a favor do prosseguimento do impeachment. Em mais um momento, é 

percebido que o autor do meme, assim como as pessoas que concordaram com 

essa visão, buscaram tornar risível um momento sério, utilizando a ironia como meio 

para alcançar esse objetivo. 

Além das relações dialógicas anteriores a esse discurso que influenciaram 
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na produção do atual, pontuamos que o meme teve 63 curtidas, que implicam em 

respostas e avaliações positivas, pois as pessoas que curtiram concordam com o 

meme e, provavelmente entenderam a ironia. Ainda nessa visão, encontramos na 

internet uma resposta também para o meme na figura 13 e justificamos o motivo de 

acreditarmos que se trata de uma relação dialógica posterior. Observe a imagem 

abaixo: 

 

Figura 14: Meme “A batalha final” 

 
Fonte: http://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2016/04/17/votacao-do-impeachment-nao-

escapa-do-bom-humor-veja-os-memes/, acesso em 10 de janeiro de 2018. 

 

Na imagem, vemos a presidente Dilma Roussef como personagem principal, 

preparada para guerrear contra aqueles que estão tentando derrubá-la. Analisando o 

meme, vemos a frase “A batalha final contra o golpe”, apresentando, de certa forma, 

uma relação dialógica com o meme “Parecia a Alemanha”, buscando trazer aqui 

uma imagem da ex-presidente como alguém forte e esperta, que afirma que o 

impeachment foi um grande golpe para tirá-la do cargo, mas que ela não sairia 

desse momento sem lutar. Aqui a imagem que busca-se mostrar é a de que a 

personagem é alguém forte e não fraca e triste. 

Ainda a respeito desse meme, vemos que há uma explícita relação 

dialógica, uma vez que trata-se de uma montagem, pois a imagem original é um 

cartaz do Filme “A esperança”, da saga de Jogos Vorazes, lançado em 2015. 
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Observe a figura 15 logo a seguir: 

 

Figura 15: Cartaz “A esperança” 

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=EjsLkBQvxig, acesso em 12 de janeiro de 2018. 

 

Vemos claramente essa relação dialógica entre esse cartaz e o meme 

anterior e também há a questão de que ainda havia esperança, que, relacionando 

com o meme, é como se ainda pudesse haver uma forma de o impeachment não 

acontecer. 

A personagem principal do filme “A esperança” luta na guerra final em busca 

dos direitos da população e contra os atos cruéis impostos pelo governo. Essa 

comparação entre o filme e o golpe remete à “batalha” que seria travada. Há 

também uma ligação entre a força da presidente em resistir contra o suposto golpe e 

a força da personagem principal do filme. 

Se continuarmos pesquisando e analisando, vemos que as relações 

dialógicas são infinitas, uma vez que sempre os discursos irão remeter a um 

discurso anterior, da mesma forma que irá ter um discurso posterior, uma resposta, 

e, no caso da internet, uma curtida, um compartilhamento, etc. 

Seguindo com as análises, passamos ao quarto meme selecionado do site 

“Não entre aki”, meme este que segue a mesma linha de conteúdo temático, 

contrução composicional e estilo. 
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Figura 16: Meme “Em nome da família” 

 

Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-
impeachment-dilma.htm, acesso em 10 de janeiro de 2018. 

 

A pessoa em destaque é a Suzane Von Richthofen, uma presidiária que, aos 

18 anos de idade, planejou o assassinato dos pais Manfred e Marísia Von 

Richthofen. Eles foram mortos a pauladas enquanto dormiam, pelo seu namorado 

Daniel Cravinhos e o irmão dele, o Cristian Cravinhos. O crime10 ocorreu em 31 de 

outubro de 2002 e chocou o país devido à frieza que ela demonstrou em relação à 

morte dos pais e de como tudo foi arquitetado para que o crime parecesse latrocínio. 

Essa relação dialógica é vital para a compreensão do meme e da ironia, 

nesse caso buscando causar um “humor negro”, que é aquele humor mais pesado, 

que utiliza situações mórbidas, macabras e trágicas com o intuito de tentar deixar 

alguma situação cômica. 

Observamos a frase “Em nome da minha família, eu voto sim”, mais uma vez 

remetendo ao dia da votação do processo de impeachment, lemos a frase indicando 

que, em nome de sua família ela vota sim, o que é completamente irônico que ela 

utilize esse argumento para algo, uma vez que ela mesma buscou e destruiu a sua 

própria família. 

                                                 
10 Mais informações sobre o Caso von Richthofen disponível no site: 
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/crimes/caso-suzane-von-richthofen/n1596994333920.html, 
acesso em 14 de junho de 2018.  
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Há um discurso irônico por trás do presente de que os deputados que 

estavam votando no dia, ao afirmarem “em nome de minha família”, talvez não 

estivessem realmente interessados em desejar algo melhor para família, e sim 

estivessem apenas buscando melhorias para suas próprias vidas, de forma egoísta, 

como a própria Suzane, que cometeu o crime em busca do dinheiro dos pais. 

O meme trouxe menos repercurtidas do que os até então apresentados 

nessa pesquisa, apenas 15 pessoas curtiram até aquele momento. Essa menor 

sociabilização pode ser resultado da falta de compreensão da ironia ou também por 

que essas pessoas compreenderam, mas não compartilharam do mesmo 

pensamento. Ainda podemos apontar uma outra hipótese, que é o fato das pessoas 

não acharem engraçado a relação estabelecida entre a votação e um crime que 

chocou o país. Muitos podem pensar que se trata  de uma ironia de mal gosto, pois 

foi um crime muito sério para se tornar risível. 

Por fim, analisamos o útimo meme, escolhido devido às relações dialógicas 

e ironias presentes.  

 

Figura 17: Meme “Não sou capaz de opinar” 

 
Fonte:https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-

dilma.htm, acesso em 10 de janeiro de 2018. 
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Nesse meme, diferente dos outros até então analisados, podemos perceber 

que existem dois personagens em destaque, ou seja, dois sujeitos que conversam 

entre si. Vemos o Eduardo Cunha, que, na época, era o Presidente da Câmara dos 

Deputados, simulando o dia da votação do impeachment da Dilma Rousseff. Então 

ele pergunta “Sua vez Glória Pires!?”, a qual responde “Não sou capaz de opinar”. 

 Mais uma vez retomamos a Glória Pires e os seus comentários do Oscar de 

2016. Como mencionado anteriormente, a atriz de telenovelas brasileiras tornou-se 

ainda mais famosa devido a sua falta de conhecimento durante a transmissão da 

cerimônia de premiação do Oscar, com comentários como “Bacana”, “Muito bom”, 

“Não sou capaz de opinar”, entre outros. 

Dessa forma, vemos a ironia nessa relação de diálogo, em que, a 

personagem foi utilizada para demonstrar que desconhecia também do assunto 

sobre o qual Eduardo a estava perguntando. O uso dessa pessoa pode ser apenas 

para tornar risível o momento do impeachment, ou para relembrar o momento 

icônico da Glória Pires, ou mesmo para representar os sujeitos que estavam 

assistindo à votação do impeachment. 

As relações dialógicas existentes fazem com que seja possível a retomada 

dos discursos e que esses discursos sejam reformulados de acordo com o desejo e 

necessidade dos enunciadores. A ironia está imbricada nessas relações, de uma 

forma que, para compreender a ironia, o leitor precisa utilizar o seu conhecimento de 

mundo e ver a duplicidade no discurso, o que está sendo dito por trás do discurso, 

ironia essa que, muitas vezes, se apresenta de forma explícita ou implícita. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho científico apresentou um estudo do gênero discursivo 

digital meme, com a análise das relações dialógicas e os aspectos irônicos, assim 

como também uma discussão a respeito dos três aspectos constituintes do gênero, 

conteúdo temático, construção composicional e estilo. 

Para o desenvolvimento das análises, utilizamos o dialogismo, os gêneros 

discursivos e também a respeito da carnavalização do riso o filósofo russo Mikhail 

Bakhtin (1987; 2003; 2013), Barros (1997), Faraco (2006) e Araújo (2016); seguimos 

os estudos a respeito da ironia abordados por Brait (1996) e Castro (1997); e no que 

concerne as discussões relacionados aos memes, nos embasamos em Lima Neto 

(2011, 2014), Dawkins (2010), Recuero (2011) e Holanda (2011). 

No decorrer de todo o percurso teórico-analítico da pesquisa, nos detemos 

ao aprofundamento na teoria dialógica de Bakhtin, em busca de percebermos a 

relevância do caráter dialógico da linguagem na análise dos memes, os quais são 

gêneros construídos por meio das relações dialógicas anteriores. 

Seguindo essa perspectiva, observamos gêneros discursivos digitais memes 

que circulavam na internet com o conteúdo temático sobre a votação de 

prosseguimento do impeachment, e trouxemos para o corpo do texto os memes 

selecionados da página do facebook “Nazaré amarga” e do site humorístico “Não 

entre aki”. 

Nosso principal objetivo era investigar as relações dialógicas e a ironia 

presentes nos memes selecionados que abordavam a respeito do processo do 

impeachment da Dilma Rousseff e, com a pesquisa, constatamos que as relações 

dialógicas estão presentes nos memes e elas são relevantes para a compreensão 

do enunciado. Além dos aspectos dialógicos, a ironia é um ponto relevante, que 

também se faz necessário um conhecimento prévio da parte do leitor para constatar 

que existe a ironia, causando, assim, o riso, a aprovação ou a rejeição. 

Percebemos também que, em alguns memes, algumas relações dialógicas 

se apresentam de forma explícita, ou seja, citando diretamente o discurso anterior, 

enquanto outros memes utilizam as relações dialógicas de forma implícita. Em 

ambas as formas, o leitor do meme utiliza o seu conhecimento de mundo para 

compreensão dos memes. 

A partir dessa observação, percebemos a importância das relações 
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dialógicas, uma vez que a linguagem tem o caráter dialógico. Ao buscar retomar os 

discursos anteriores aos quais o meme foi embasado, o entendimento e a 

construção do sentido irônico torna-se possível. 

Da mesma forma que os gêneros discursivos utilizam discursos anteriores 

como base para o atual, também aguardam do leitor, do sujeito, uma posição 

responsiva e ativa, que ele compreenda e não apenas isso: que ele responda, 

comente, curta e compartilhe. 

Apontamos que, com a análise desenvolvida durante essa pesquisa, foi 

possível concordar com a importância dos elementos constituintes do gênero 

discursivo, das relações dialógicas e a relevância da ironia na construção dos 

sentidos no gênero. 

Com o desenvolvimento da pesquisa, pudemos constatar que, apesar de 

todos os memes selecionados possuírem conteúdo temático, construção 

composicional e estilo parecidos, os memes circulados na página “Nazaré amarga” 

obtiveram mais repercussões do que os veiculados no site “Não entre aki”. Fica a 

questão em relação ao motivo pelo qual esse fato pode ter ocorrido, no entanto, 

pensamos que seja devido a facilidade da utilização da rede social facebook, uma 

vez que os sujeitos já utilizam com frequência para outros objetivos, como 

compartilhamento e visualizações de pensamentos, fotos, lembranças, notícias, etc., 

e, por estarem nessa rede social, costumam ter mais acesso aos memes por meio 

do facebook, diferente do site “Não entre aki”, que demanda tempo e interesse dos 

leitores para que o busquem, produzam, compartilhem e curtam os memes. 

Com as análises também percebemos que muito ainda há o que estudar e 

pesquisar a respeito do assunto, que se trata de algo atual, que ainda está em 

constante mudança e em formação de conceitos. Acreditamos que, por termos nos 

detido a analisar as relações dialógicas, a ironia e os aspectos constituintes do 

gênero meme, não nos detemos a um estudo mais profundo com a perspectiva da 

Gramática do design visual, a qual também seria uma pesquisa que contribuiria para 

os estudos da linguagem. 

Equitativamente, os estudos e análises dos memes ainda estão em uma 

fase inicial, pois existe uma grande quantidade e tipos de memes que precisam 

serem nomeados, se forem utilizados como corpus de estudos da linguagem. Na 

verdade, esse ainda é um problema específico dos gêneros, uma vez que existem 

muitos que não foram nomeados ainda. 
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Reconhecemos que a internet tem influenciado imensamente na produção e 

reprodução desse gênero discursivo, devido à facilidade, rapidez e fluidez. Esses 

fatos tornam o meme um gênero cada vez mais popular nas redes sociais, 

cumprindo sua função de sociabilização entre sujeitos e compartilhamentos de 

ideias.  

Essa pesquisa pode ser considerada também uma amostra de como 

analisar os memes, no entanto, com uma percepção de que estudos e pesquisas 

ainda são necessárias para uma ampliação de conhecimentos do gênero. 

Esperamos que nossa dissertação venha, de alguma forma, somar no sentido de 

ampliar o entendimento dos importantes estudos do dialogismo de Bakhtin e nas 

pesquisas relacionadas aos aspectos irônicos presentes nos discursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 

REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO,  J. ; DIEB,  M. (Orgs.). Letramentos na Web. Gêneros, Interação e 
Ensino. Fortaleza, CE: Edições UFC, 2009. Disponível em: 
http://www.youblisher.com/pdf/636712.  Acesso em: 5 de agosto de 2017. 
 
ARAÚJO, J. ; LEFFA, V. (Orgs.). Redes sociais e ensino de línguas: o que temos 
a aprender?. 1. Ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2016. 
 
BAKHTIN, M. M. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o 
contexto de François Rebelais. Trad. Yara Frateschi Vieira. São Paulo: HUCITEC; 
Brasília; Editora da Universidade de Brasília, 1987. 
 
BAKHTIN, M. M. Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. Trad. 
Paulo Bezerra. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 
BAKHTIN, M. M. Problemas da poética de Dostoiévski. Trad. Paulo Bezerra. 
5. ed. (2. tiragem). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2013.  
 
BAKHTIN, M. M./ VOLOSHINOV, V. N. Marxismo e filosofia da linguagem. 
Tradução Michel Lahud & Yara Frateschi Vieira. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2006. 
 
BARROS, D. L. P. Contribuições de Bakhtin às teorias do discurso. In: Bakhtin, 
dialogismo e construção de sentido. Beth Brait (org.). Campinas, São Paulo: 
Editora Unicamp, 1997, p. 27-38. 
 
BRAIT, B. Ironia em perspectiva polifônica. São Paulo: Editora Unicamp, 1996. 
 
BRAIT, B. Bakhtin e a natureza constitutivamente dialógica da linguagem. In: 
Bakhtin, dialogismo e construção de sentido. Beth Brait (org.). Campinas, São 
Paulo: Editora da Unicamp, 1997, p. 91-104. 
 
CASTRO, M. L. D. A dialogia e os efeitos de sentido irônicos. In: Bakhtin, 
dialogismo e construção de sentido. Beth Brait (org.). Campinas, São Paulo: 
Editora da Unicamp, 1997, p. 129-138. 
 
DARWIN, C. A origem das espécies. São Paulo: Martin Claret, 2007.  
 
DAWKINS, R. O gene egoísta. Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: Edusp, 2010. 
 
FARACO, C. A. Linguagem e diálogo: as ideias linguísticas do círculo de Bakhtin. 
Criar Edições: 2006. Curitiba-PR. 
 
GINZBURG, C. Sinais –Raízes de um paradigma indiciário. In: GINZBURG, C. Mitos, 
emblemas, sinais. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.  
 
HOLANDA, M. E. F. A multimodalidade: a imagem como composição em interchange 
intro. In: Linguagem em foco. Revista do Programa de Pós-graduação em 
Linguística Aplicada da UECE, v. 35, n. 5, p. 129-144, 2011.  



 

66 

LIMA NETO, V. Da emergência de um gênero na mídia digital: uma análise 
multimodal do scrap comodificado. In: Linguagem em foco. Revista do Programa 
de Pós-graduação em Linguística Aplicada da UECE, v. 35, n. 5, p. 65-76, 2011.  
 
_________. Um estudo da emergência de gêneros no Facebook. 309 f. Tese 
(Doutorado em Linguística) – Departamento de Letras Vernáculas, Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza. 2014. 
 
MARCHEZAN, R. C. Diálogo. In: BRAIT, Beth, (org.) Bakhtin: Outros conceitos-
chave. São Paulo: Contexto, 2006, p. 115-131. 
 
MIAN, M. B. Z. Memes e propriedade intelectual: Uma complexa relação na era da 
internet/ Mariella Batarra Zotelli Mian. 140 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Humanas e Sociais) – Universidade Federal do ABC, Santo André. 2016. 
 
RECUERO, R. O facebook é o novo reino dos memes. Disponível em 
http://www.raquelrecuero.com/arquivos/2011/11/o-facebook-e-o-.html. Acesso em: 6 
de outubro de 2017. 
 
SOERENSEN, C. A carnavalização e o riso segundo Mikhail Bakhtin. Travessias, 
Paraná. V. 5, n. 1, p. 318-331, 2011. 
 
TRIVINÕS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

ANEXOS 

 

Anexo 1 – Meme “Pelo preço das brusinha” da Página do Facebook “Nazaré 

Amarga”. 

 

Fonte: Página do Facebook Nazaré Amarga (2016), disponível em 
https://www.facebook.com/NazareAmarga/. 

 

Anexo 2 – Meme “Eu voto sim” da Página do Facebook “Nazaré Amarga”. 

 

Fonte: Página do Facebook Nazaré Amarga (2016), disponível em 
https://www.facebook.com/NazareAmarga/. 
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Anexo 3 – Meme “Na próxima prova” da Página do Facebook “Nazaré Amarga”. 

 

Fonte: Página do Facebook Nazaré Amarga (2016), disponível em 
https://www.facebook.com/NazareAmarga/. 

 

Anexo 4 – Meme “Só imagina” do site “Não entre aki”, selecionado pelo site “Tec 

Mundo”. 

 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-

dilma.htm, acesso em 10 de julho de 2017. 



 

69 

Anexo 5 – Meme “Axl Rose” do site “Não entre aki”, selecionado pelo site “Tec 

Mundo”. 

 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-

dilma.htm, acesso em 10 de julho de 2017. 
 
 

Anexo 6 – Meme “Se o Catra fosse votar” do site “Não entre aki”, selecionado pelo 

site “Tec Mundo”. 

 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-

dilma.htm, acesso em 10 de julho de 2017. 
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Anexo 7 – Meme “Pega ladrão” do site “Não entre aki”, selecionado pelo site “Tec 

Mundo”. 

 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-

dilma.htm, acesso em 10 de julho de 2017. 
 
 

Anexo 8 – Meme “Tchau abestada” do site “Não entre aki”, selecionado pelo site “Tec 

Mundo”. 

 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-

dilma.htm, acesso em 10 de julho de 2017. 
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Anexo 9 – Meme “Tudo certo já” do site “Não entre aki”, selecionado pelo site “Tec 

Mundo”. 

 

 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-

dilma.htm, acesso em 10 de julho de 2017. 
 
 

Anexo 10 – Meme “A hora de dar tchau” do site “Não entre aki”, selecionado pelo 

site “Tec Mundo”. 

 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-

dilma.htm, acesso em 10 de julho de 2017. 
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Anexo 11 – Meme “Mais uma eliminada” do site “Não entre aki”, selecionado pelo 

site “Tec Mundo”. 

  
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-

dilma.htm, acesso em 10 de julho de 2017. 
 
 

 
Anexo 12 – Meme “Eduardo Gru” do site “Não entre aki”, selecionado pelo site “Tec 

Mundo”. 

 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-

dilma.htm, acesso em 10 de julho de 2017. 
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Anexo 13 – Meme “Pelo Wesley” do site “Não entre aki”, selecionado pelo site “Tec 

Mundo”. 

 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-

dilma.htm, acesso em 10 de julho de 2017. 
 

Anexo 14 – Meme “Foi um golpe baixo” do site “Não entre aki”, selecionado pelo site 

“Tec Mundo”. 

 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-

dilma.htm, acesso em 10 de julho de 2017. 
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Anexo 15 – Meme “Mcfly na votação” do site “Não entre aki”, selecionado pelo site 

“Tec Mundo”. 

 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-

dilma.htm, acesso em 10 de julho de 2017. 
 
 

Anexo 16 – Meme “Alô Estado Islâmico” do site “Não entre aki”, selecionado pelo 

site “Tec Mundo”. 

 
Fonte: https://www.tecmundo.com.br/memes/103782-melhores-memes-votacao-impeachment-

dilma.htm, acesso em 10 de julho de 2017. 
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Anexo 17 – Meme selecionado do site “Hoje em dia”. 

 

Fonte: http://hojeemdia.com.br/primeiro-plano/vota%C3%A7%C3%A3o-de-impeachment-multiplica-
memes-na-web-1.377360, acesso em 10 de julho de 2017. 

 

 

Anexo 18 – Memes selecionados do site “Gerador de Memes”. 

 

Fonte: http://geradormemes.com/meme/v1dpb0, acesso em 14 de julho de 2017. 
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Anexo 19 – Meme “Sim ou não” selecionado do site “Geek Café”. 

 

Fonte: Disponível em http://geekcafe.blog.br/geek/memes-impeachment-dilma/, acesso em 14 de 
julho de 2017. 

 

 

Anexo 20 – Meme “Pelos moradores de rua” selecionado do site “Geek Café”. 

 

Fonte: Disponível em http://geekcafe.blog.br/geek/memes-impeachment-dilma/, acesso em 14 de 
julho de 2017. 
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Anexo 21 – Meme “House of cards” selecionado do site “O Sul”. 

 

Fonte: Disponível em http://www.osul.com.br/memes-sobre-a-votacao-do-impeachment-dominam-a-

internet/, acesso em 14 de julho de 2017. 

 

 

Anexo 22 – Meme “Feriados em abril” selecionado do site “Tribuna PR”. 

 
 

Fonte: Disponível em http://www.tribunapr.com.br/noticias/politica/internet-tem-enxurrada-de-memes-
apos-a-votacao-sobre-o-impeachment/, acesso em 14 de julho de 2017. 
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Anexo 23 – Meme “Traz a pipoca” selecionado do site “Tribuna PR”. 

 

 
Fonte: Disponível em http://www.tribunapr.com.br/noticias/politica/internet-tem-enxurrada-de-memes-

apos-a-votacao-sobre-o-impeachment/, acesso em 14 de julho de 2017. 

 
 
Anexo 24 – Meme “O nome de cada filho” selecionado do site “Tribuna PR”. 

 

 
Fonte: Disponível em http://www.tribunapr.com.br/noticias/politica/internet-tem-enxurrada-de-memes-

apos-a-votacao-sobre-o-impeachment/, acesso em 14 de julho de 2017. 
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Anexo 25 – Meme “Feriados em abril” selecionado do site “Tribuna PR” 

 

 
Fonte: Disponível em http://www.tribunapr.com.br/noticias/politica/internet-tem-enxurrada-de-memes-

apos-a-votacao-sobre-o-impeachment/, acesso em 14 de julho de 2017. 

 
 

Anexo 26 – Meme “Pela volta da Caverna do Dragão” selecionado do site “RD1”. 
 

 

Fonte: https://rd1.com.br/votacao-do-impeachment-vira-piada-nas-redes-sociais-veja-os-memes/, 

acesso em 20 janeiro de 2017. 
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Anexo 27 – Meme “Feliz dia do beijo” selecionado do site “RD1”. 
 

 
Fonte: https://rd1.com.br/votacao-do-impeachment-vira-piada-nas-redes-sociais-veja-os-memes/, 

acesso em 20 janeiro de 2017. 

 
Anexo 28 – Meme “Facilitando a votação” selecionado do site “RD1”. 

 
 

 
Fonte: https://rd1.com.br/votacao-do-impeachment-vira-piada-nas-redes-sociais-veja-os-memes/, 

acesso em 20 janeiro de 2017. 
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Anexo 29 – Meme “Pokemon” selecionado da página “O Estado”. 

 

 
Fonte: http://www.oestadoce.com.br/editorias/mix/humor-confira-os-melhores-memes-da-internet-

sobre-o-dia-de-votacao-do-impeachment, acesso em 15 de junho de 2017. 

 
 

Anexo 30 – Meme “Carreta furacão” selecionado da página “O Estado”. 

 

 
Fonte: http://www.oestadoce.com.br/editorias/mix/humor-confira-os-melhores-memes-da-internet-

sobre-o-dia-de-votacao-do-impeachment, acesso em 15 de junho de 2017. 
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Anexo 31 – Meme “Para não perder o emprego” selecionado da página “O Estado”. 

 

 
Fonte: http://www.oestadoce.com.br/editorias/mix/humor-confira-os-melhores-memes-da-internet-

sobre-o-dia-de-votacao-do-impeachment, acesso em 15 de junho de 2017. 

 


