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Este trabalho tem por objetivo investigar quais são os tipos de conteúdos mais curtidos e 

compartilhados nas fan pages de memes de humor 9GAG, 9GAG Brazil e Site dos Menes no 

site de redes sociais Facebook. Para constituir a base teórica são trazidos conceitos a respeito 

de redes sociais online e offline, suas dinâmicas, características, criação de grupos e 

comunidades, compartilhamento e disseminação de conteúdos na web e caracterização de 

memes e sua relação com o humor. É feita uma análise das 4 (quatro) postagens mais curtidas 

e compartilhadas das páginas do 9GAG, 9GAG Brazil e Site dos Menes no que tange às suas 

características enquanto memes. As publicações são analisadas a partir da análise de conteúdo, 

na qual foram observadas suas semelhanças e diferenças e descritas as observações a respeito 

do conteúdo imagético. Finalmente observou-se que as imagens mais curtidas e 

compartilhadas pertencem às categorias celebridade, tecnologia e marca e entretenimento. 

 

Palavras-chave: redes sociais; compartilhamento; memes; Facebook; 9GAG; 9GAG Brazil, 

Site dos Menes  
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1 Introdução 

Com a evolução das novas tecnologias da informação, uma das plataformas que vem 

sendo cada vez mais potencialmente utilizada para a disseminação de conteúdos é a web. 

Neste contexto, algo que se tornou muito comum na rede é a criação de conteúdos pelos 

próprios usuários, que são os atores sociais e agentes modificadores do ciberespaço. Ainda 

que reconheça-se os limites da web, é importante considerar que a grande liberdade 

possibilitada pela internet faz com que os usuários sejam, também, produtores e 

disseminadores de suas criações. As redes sociais têm um papel fundamental na proliferação 

de tais conteúdos e no reconhecimento desses criadores, que podem se tornar populares nos 

meios em que atuam. 

O compartilhamento dos conteúdos produzidos para uma plataforma, como um blog, 

por exemplo, em uma rede social, faz com que esses conteúdos sejam visto por milhares de 

pessoas que, por sua vez, irão repassar para as suas redes de relacionamentos e assim por 

diante. Utiliza-se aqui, e entende-se o termo compartilhamento, como a reprodução de tais 

conteúdos pelos usuários através da postagem dos mesmos nos perfis pessoais de usuários nas 

redes sociais, em blogs, etc.  

Dentre os conteúdos produzidos pelos usuários na web estão os chamados memes. 

Hoje em dia, quando se fala no termo meme uma das primeiras coisas que vem à mente de um 

usuário das redes sociais na internet são desenhos cômicos que se utilizam de elementos 

cômicos para fazer algum tipo de sátira de alguma situação real. A definição do termo meme – 

proposta por Dawkins (1976) e que será mais detalhado a seguir – é de que os memes são 

construções propagadas e multiplicadas pelos usuários, uma imitação da vida real, pois toda 

sua construção é baseada em algo que remete à memória dos usuários. 

A maioria de tais conteúdos, e o foco desse trabalho, são imagens criadas 

especificamente para circularem digitalmente, portanto possuem elementos culturais de uma 

nova geração que utiliza como grande forma de expressividade a postagem dessas produções 

através da rede mundial de computadores. Atualmente, o espaço para a expressividade dos 

usuários é amplo e isso fez com que a produção individual e independente aumentasse 

vertiginosamente, fazendo com que surgissem milhares de blogs exclusivos para a postagem 

de imagens e memes, sejam eles de origem cômica, filosófica, irônica, sarcástica, dentre 

outras. 
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Levando em conta o ponto de vista da comunicação, este cenário cultural criou uma 

nova forma de se comunicar através do computador. Uma forma em que não necessariamente 

ocorre interação entre os usuários, pois alguns conteúdos são apenas vistos e compartilhados 

pelas pessoas sem que essas façam algum tipo de comentário com o criador da imagem. Aliás, 

em grande parte das vezes, o produtor da imagem nem mesmo é conhecido pelo restante dos 

usuários e isso tampouco faz diferença.  

Por esses motivos, estudar o comportamento desses usuários, do ponto de vista do 

compartilhamento destes conteúdos, torna-se tão interessante, em especial do ponto de vista 

comunicativo, pois levam em conta a mudança cultural e tecnológica mundial e suas 

implicações na vida de cada pessoa. Esse estudo está diretamente relacionado às modificações 

que a internet trouxe para a sociedade, sendo a mais significativa, de acordo com Recuero 

(2010), a possibilidade de sociabilização e expressão através de ferramentas mediadas pelo 

computador.  

Naturalmente, a internet, por ser um meio cada vez mais acessível a um número 

maior de pessoas, possui suas limitações e revezes. Esta plataforma de modo geral não exige 

expertise para que um conteúdo seja disponibilizado, ou seja, seria de acordo com Keen 

(2009), a vitória do amadorismo. Tais conteúdos podem não ser filtrados, editados e 

monitorados, pois assim não há nada que possa atestar a confiabilidade ou a credibilidade do 

que é apresentado. A falsidade ideológica é outro fator preocupante na internet, sendo um dos 

crimes mais facilmente perpetuados pela facilidade de se passar por outra pessoa neste meio. 

Esses roubos de identidade muitas vezes oneram as pessoas verdadeiras financeiramente e 

psicologicamente, acabando com reputações e carreiras. Essa visão é bastante pessimista, 

porém realista, e deve ser considerada um crítica válida, pois apesar de suas potencialidades, a 

internet apresenta riscos. 

A presente pesquisa reconhece um ‘produto’ considerado novo e em constante 

evolução no meio em que atua, a internet. Os usuários desse meio ‘consomem’ diariamente 

essas produções e as compartilham em um processo ininterrupto, no qual podemos observar 

diversas repetições. Tentar compreender os efeitos nas pessoas que criam e nas que 

reproduzem é um passo interessante em direção ao entendimento do comportamento atual dos 

usuários da web e na forma como se dá a comunicação desse meio. Analisar as imagens 

produzidas e os cenários nas quais se inserem facilita essa compreensão. A partir do momento 

em que se decide estudar qualquer assunto relacionado às diversas formas de comunicação 
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humana, seja ela física ou virtual, pode-se descobrir modos diferentes de compreender o 

mundo e a cultura contemporânea. 

Desta forma partimos do seguinte problema: quais são e como são os tipos de 

conteúdo, relacionados a memes, mais curtidos e compartilhados em fan pages de humor no 

site de redes social Facebook? A partir deste problema buscar-se-á:  

 Investigar os tipos de memes que possuem o maior número de curtidas e 

compartilhamentos em fan pages de humor no Facebook; 

 Articular os conceitos de redes sociais e memes no contexto do Facebook; 

 Observar os tipos de conteúdo mais produzidos e compartilhados nas fan pages 

9GAG, 9GAG Brazil e Site dos Menes;  

 Analisar quais valores (reputação, autoridade, visibilidade, popularidade) estão 

implícitos nos compartilhamentos.  

 

Sendo o objeto empírico deste trabalho as páginas no Facebook do 9GAG, 9GAG 

Brazil e Site dos Menes, será observado o período de 15 de setembro a 30 de setembro de 

2013 para estabelecer o corpus de pesquisa. A partir deste período, se dará o recorte para 

análise – como se explicará ao longo do texto. 

Tendo isto em vista, este trabalho se estrutura da seguinte maneira: primeiramente 

serão abordadas as principais características das redes sociais offline e online. Dentro deste 

capítulo serão abordados conceitos relacionados à dinâmica das redes sociais, comunidades e 

grupos virtuais e compartilhamento e disseminação de informações, trazendo desta forma o 

embasamento teórico a respeito do contexto no qual o estudo será realizado. Posteriormente 

será trazido o conceito de meme, as classificações propostas para uma categorização e sua 

relação com o humor e o cômico com a finalidade de melhor compreender a origem da 

intenção do ser humano em compartilhar informações que sejam motivo de riso, abordando 

assim também sua função social.  

A partir do procedimento metodológico de análise de conteúdo, serão analisadas as 

fan pages do 9GAG, 9GAG Brazil e Site dos Menes como forma de elucidar quais os tipos de 

memes mais curtidos e compartilhados nestas páginas. O estudo feito pode servir de base para 

outras páginas de humor semelhantes no Facebook, de modo a demonstrar os tipos de 

conteúdos mais disseminados. 
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Partindo das três páginas escolhidas, serão analisadas as quatro postagens mais 

curtidas e compartilhadas de cada uma das fan pages utilizando a análise de conteúdo e 

observando também os tipos de imagem. Desta forma identificaram-se os tipos de memes 

mais curtidos e compartilhados nestas páginas. 

 

 

 

 

 

  



14 
 

2 REDES SOCIAIS NA INTERNET  

 

 Neste capítulo serão abordados conceitos relativos ao surgimento, dinâmicas, 

características e elementos das redes sociais na Internet, com o objetivo de fornecer um 

entendimento a respeito dos processos de compartilhamento de informações e do 

funcionamento destas redes. Dentro deste contexto, o site de Rede Social para o qual será 

utilizada a aplicação dos conceitos na prática é o Facebook, o qual será mais detalhado a 

seguir.  

A presença cada vez mais constante da tecnologia nos trouxe uma série de mudanças 

em termos de significado de algumas expressões que passaram e ter novas conotações no 

âmbito virtual. O termo redes sociais foi um dos que sofreram alterações neste novo ambiente. 

Anterior ao surgimento da internet, ao mencionar-se Rede Social poderia imaginar-se grupos 

de pessoas em algum ambiente físico com interesses mútuos. O significado inicial das 

palavras permanece, porém novos significantes entram em questão tendo em vista o contexto 

do ambiente digital. 

 De acordo com Recuero (2011), uma rede social é definida como um conjunto de dois 

elementos, sendo eles: atores (pessoas ou grupos, os nós da rede) e suas conexões (interações 

ou laços sociais). Através de ferramentas mediadas pelo computador foi possível que os atores 

sociais pudessem construir-se, interagir e comunicar-se com outros na rede de computadores, 

e deixassem, por assim dizer, rastros dessas interações que possibilitaram reconhecimento de 

padrões nas redes sociais. Esses rastros são uma nova possibilidade que surge de se fazerem 

estudos das interações e conversações nas redes sociais.  

 Recuero (2011) diz que os atores de uma rede social não são propriamente as pessoas, 

mas o que elas representam, como por exemplo, um perfil no Facebook. São construções 

plurais de um sujeito, com múltiplas facetas de sua identidade através de performances e 

representam os nós das redes sociais. Conexões são as interações dos atores sociais em suas 

redes e que garantem o mapeamento dos rastros sociais deixados, como por exemplo, um 

comentário em um blog.  

 Através das constantes interações no ambiente virtual os atores criam o que Recuero 

(2011) chama de laços sociais. Porém, a comunicação mediada pelo computador possui 

algumas particularidades no que se refere a estes processos de interação. Sendo o primeiro 

deles, conforme Recuero (2011), o fato de os atores não se darem imediatamente a conhecer. 

Não havendo pistas imediatas da linguagem não verbal, a interpretação do contexto da 
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interação precisa ser negociada durante o processo. Estabelece-se também uma tipologia para 

tratar a interação mediada pelo computador. Primo (2011) relata que existem duas formas de 

interação neste contexto: a interação mútua e a interação reativa. Estas formas distinguem-se 

pelo “relacionamento mantido” (PRIMO, 2011, p.61) entre os agentes envolvidos. Assim: 

 

[...] Interação mútua é aquela caracterizada por relações interdependentes e 

processos de negociação, em que cada interagente participa da construção inventiva 

e cooperada da relação, afetando-se mutuamente; já a interação reativa é limitada 

por relações determinísticas de estímulo e resposta. (PRIMO, 2011, p.57) 

 

 Para Primo (2011), a interação reativa é sempre limitada para os atores envolvidos no 

processo. É o caso, por exemplo, da relação de um interagente com um hiperlink na web. Ao 

agente é permitida apenas a decisão entre clicar ou não no link. Semelhante a isto temos o 

botão ‘curtir’ no Facebook, o qual o usuário pode apenas escolher entre clicar ou não, 

demonstrando sua reação ao conteúdo exposto. Já em outros sistemas, como nos comentários 

de um blog, por exemplo, é possível realizar um diálogo não apenas entre os comentaristas, 

mas também com o autor do blog, configurando-se, de acordo com Primo (2011), uma 

interação construída, negociada e criativa. É possível observar-se em um blog não apenas a 

interação em um comentário, mas as relações entre as várias interações e perceber-se que tipo 

de relação aparece através daquelas trocas. 

 A partir da tipologia criada por Primo (2011), poderia se imaginar que a interação 

social mediada pelo computador seria sempre mútua, dialógica. Entretanto, de acordo com 

Recuero (2011), em alguns casos, é possível interagir com várias pessoas simplesmente 

através de botões, aceitando ou não ser amigo de alguém ou entrando em um grupo, no caso 

do Facebook. Se alguém aceita ser amigo de outra pessoa no Facebook, por exemplo, há um 

reflexo no sistema, já que as pessoas são unidas por uma conexão, e um reflexo no indivíduo 

(cada um dos interagentes terá mais um amigo, que poderá ter acesso a seus dados pessoais e 

enviar mensagens). De modo que se pode perceber claramente as implicações e a 

complexidade das redes sociais no âmbito da internet. Trata-se de uma plataforma propícia à 

interação e com grande potencial de gerar relacionamentos baseados praticamente na troca de 

informações à distância e em processos de ação/reação. A interligação entre as diversas 

plataformas de comunicação é outra característica única do ambiente virtual. Um ator social 

pode, por exemplo, interagir simultaneamente em blogs, sites de redes sociais, tumblrs, etc., 

mantendo ou não ligação estas plataformas. Pode discutir assuntos diferentes em cada um 
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destes espaços virtuais, com grupos de pessoas distintas, evidenciando a pluralidade das 

relações sociais mantidas e mediadas por computador. 

 As redes sociais na internet permitem aos usuários a escolha deliberada de quem 

desejam manter contato, qual o grau de intimidade e afeto, e cortar estes laços conforme lhe 

for conveniente. Diferente de outras espécies, os seres humanos têm a capacidade de imaginar 

os que os outros estão sentindo e pensando, inclusive a seu respeito. De modo que a 

participação em redes sociais significa cooperação mútua, julgamento de intenções e 

influência de ambas as partes (CHRISTAKIS; FOWLER, 2010). A internet trouxe novas 

formas de interação social em redes sociais completamente distintas das já existentes: 

 

1. Enormidade: um vasto aumento na escala de nossas redes e no número de 

pessoas que podem ser alcançadas para se juntar a elas; 

2. Vizinhança social: uma expansão da escala da qual podemos compartilhar 

informações e contribuir com esforços coletivos; 

3. Especificidade: um aumento impressionante na particularidade dos laços que 

podemos formar; 

4. Virtualidade: a capacidade de assumir identidades virtuais. (CHRISTAKIS; 

FOWLER, 2010, p. 238) 

 

 As relações e conteúdos compartilhados nos atuais sites de redes sociais constituem 

uma nova forma de cultura planetária, uma cultura da velocidade, conforme fala Trivinho em 

seu livro “A Dromocracia Cibercultural” (2007). Esta cultura da velocidade, refere-se à 

rapidez com a qual os conteúdos e informações são disseminados através da web. Esta 

cibercultura contemporânea nos apresenta novos elementos a cada instante, a internet é um 

campo altamente frutífero no que diz respeito à criatividade e liberdade de expressão. Dentro 

deste contexto, Lemos (2002) fala a respeito das mudanças geradas por este novo tipo de 

cultura: 

 

A cada etapa da evolução da linguagem, a cultura humana torna-se mais potente, 

mais criativa, mais rápida. Acompanhando o progresso das mídias, os espaços 

culturais multiplicaram-se e enriqueceram-se: novas formas artísticas, divinas, 

técnicas, revoluções industriais, revoluções políticas. O ciberespaço representa o 

mais recente desenvolvimento da evolução da linguagem. (LEMOS, 2002, p.14) 

 

 Certamente é notável o quanto a própria linguagem sofre mutações quando analisamos 

as redes sociais na Internet. Trata-se de uma plataforma única, que conta com suas 

especificidades e exige que o seu usuário compartilhe de pré-conhecimentos sobre o seu uso e 

linguagem própria. À primeira vista a pessoa que entra em um site de rede social e cria seu 

perfil parece alheia a tudo que “presencia” neste meio. Talvez se sinta presa pelas amarras do 
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bom senso, da educação e da linguagem em sua vida offline. No entanto bastam apenas 

algumas horas de navegação para que ela comece a perceber a dinâmica do meio e a interagir 

conforme o “padrão” esperado pelos demais usuários, ou, seus amigos na rede. Conforme diz 

Lemos (2002, p.30) “Se considerarmos a linguagem como uma forma de vida, o 

aperfeiçoamento dos meios de comunicação e do tratamento da informação representa uma 

evolução de seu mecanismo reprodutor”. Ou seja, com o surgimento das novas tecnologias, a 

linguagem passou a adaptar-se a cada meio em que se inseria e a contar com dinâmicas 

próprias na “vida online”. O contexto cultural modificou-se a partir da estética do meio 

online, passando a fazer com que as pessoas desenvolvam uma urgência a respeito da 

disseminação das informações. Discutindo a respeito desta brevidade dos tempos modernos, 

Lipovetsky diz: 

 

A partir dos anos 80 e (sobretudo) 90, instalou-se um presentismo de segunda 

geração, subjacente à globalização neoliberal e à revolução informática. Essas duas 

séries de fenômenos se conjugam para comprimir o espaço-tempo, elevando a 

voltagem da lógica da brevidade. De um lado, a mídia eletrônica e informática 

possibilitam a informação e os intercâmbios em tempo real, criando uma sensação 

de simultaneidade e de imediatez que desvaloriza sempre mais as formas de espera e 

de lentidão. (LIPOVETSKY, 2004, p.76) 

 

De acordo com o que foi relatado por Lipovetsky (2004), hoje em dia as pessoas vão 

atrás da informação mais rápida, rapidez essa presente na web. Especialmente nos sites de 

redes sociais diversos conteúdos são compartilhados, provindos das mais diversas fontes e 

respeitando as dinâmicas e linguagem do meio. Como se dão estes processos dinâmicos nas 

redes sociais é o que será discutido em seguida. 

  

2.1 Dinâmicas das redes sociais 

 O ciberespaço é o ambiente de estudo deste projeto, portanto torna-se necessário que 

sejam consideradas as dinâmicas dos sites de redes sociais, o local virtual no qual ocorre a 

maior parte do compartilhamento de conteúdos produzidos pelos usuários, bem como os tipos 

de relacionamento e interação lá desenvolvidos. 

 Conforme já mencionado, Recuero (2011) define uma rede social como um conjunto 

de dois elementos: atores e suas conexões. Uma rede é uma metáfora para observar os padrões 

de conexão de um grupo, a partir de suas conexões. Os atores sociais e suas conexões irão 

construir os laços sociais, que podem ser fracos ou fortes, a partir da qualidade das interações 
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e das trocas. Essas trocas são o que pode se chamar de capital social, o qual é construído e 

negociado entre os atores e permite o aprofundamento dos laços e a segregação dos grupos. 

 O elemento essencial no estudo das redes sociais na internet são suas características 

dinâmicas. Esses comportamentos alteram a estrutura da rede e as conexões entre os nós.  Por 

exemplo, a criação de um grupo dentro de uma rede social pode exigir que os atores que 

fazem parte dessa rede engajem-se em um processo de cooperação, algo inerente aos grupos, 

pois sem cooperação não há grupo. Compartilhamento e difusão de informações também 

necessitam da cooperação dos atores de uma rede (RECUERO, 2011) É comum aparecerem 

conflitos, esses podem ser benéficos no sentido de fortalecer o grupo, ou ocasionar uma 

ruptura, esta última pode acontecer quando os atores param de usar determinados sites ou por 

competição interna entre eles na rede.  

 Atualmente vivemos numa forma de comunicação denominada pós-massiva (LEMOS; 

LÈVY, 2010), na qual qualquer pessoa que tiver acesso a um computador pode consumir, 

produzir e distribuir informação sob qualquer formato, para qualquer lugar que desejar. Isso 

concede mais autonomia e liberdade aos sujeitos, pois é possível perceber uma inversão na 

fonte de informação. Nos dias de hoje, através da comunicação mediada pelo computador, um 

cidadão que tenha acesso à internet pode ser a “fonte da notícia” e a partir daí ela chegar às 

grandes empresas de comunicação e às mídias tradicionais. Esta dinâmica é a essência do 

ciberespaço, produzir, distribuir e compartilhar. A evolução da tecnologia móvel, como os 

smartphones, contribuiu grandemente para essa inversão do polo emissor, permitindo aos 

cidadãos estarem permanentemente munidos de ferramentas que podem ser geradoras de 

informações. Grande parte da população já participou de alguma forma na divulgação de 

alguma notícia, ideia ou utilidade pública. Não é à toa que o amadorismo até mesmo passou a 

ser cultuado e aceito, não se espera qualidade estética na reprodução das informações, seja em 

forma de vídeo ou imagem. Atualmente o que importa é possuir a ferramenta correta no 

momento crucial para registrar o acontecimento.  Esta revolução digital, de acordo com 

Lemos (2002), implica na passagem do mass media (simbolizados pela TV, pelo rádio, pela 

imprensa e pelo cinema) para a individualidade de produção, disseminação e circulação de 

informações, não mais obedecendo a uma hierarquia do tipo “um-todos”, mas a uma equidade 

“todos-todos”. Na cibercultura ocorre um processo de “retribalização” da sociedade, sem a 

homogeneização da cultura do impresso e com uma descentralização do poder que 

potencializa vozes e visões diferenciadas (LEMOS, 2002). 
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 Juntamente à inversão do polo emissor de informações, a internet possui múltiplas 

plataformas de compartilhamento e com isso ocorre a disseminação dos conteúdos a um 

número infinito de usuários que alternam suas posições na rede entre laços fortes, fracos ou 

até mesmo inexistentes. O conceito de aldeia global proposto por McLuhan, em 1962, em seu 

livro “Galáxia de Gutenberg” se faz bastante presente no atual contexto tecnológico que 

permite a interatividade simultânea entre pessoas fisicamente distantes em todo o globo. 

Diferente do material impresso no qual perpetuava o individualismo (LEMOS, 2002), o 

hipertexto, o vídeo e a imagem digital conectam as pessoas, induzindo à interatividade. Além 

disso, grande parte do conteúdo e informação disponibilizado na web é passível de edição, 

resultando em múltiplas bricolagens que garantem uma riqueza de material que não existia na 

cultura do impresso, visto tratar-se de uma plataforma definitiva. A capacidade de gerar 

conexões que a internet através dos sites de redes sociais e demais plataformas interativas é 

ilimitada. Algo comum de ocorrer é um usuário descobrir que seus amigos são amigos de 

outros amigos, e a rede vai se expandindo globalmente, não sendo possível delimitar seu 

alcance. Christakis e Fowler (2010) abordam mais sobre este poder das conexões dizendo que 

 

No vasto tecido da humanidade, cada pessoa está conectada a seus amigos, família, 

colegas de trabalho e vizinhos, e a coisa prossegue continuamente até que cada um 

na Terra esteja conectado a todo o mundo de um jeito ou de outro. Portanto, embora 

possamos pensar em nossa própria rede como tendo um alcance social e geográfico 

mais limitado, as redes que cercam cada um de nós estão, de fato, bem extensamente 

conectadas. (CHRISTAKIS; FOWLER, 2010, p.15) 

 

Christakis e Fowler (2010) ainda dizem que nossa rede nos modela, nos torna pessoas 

diferentes dependendo da quantidade de conexões que possuímos. Quando nossos amigos e 

familiares estão mais conectados, nos tornamos personagens mais centrais na rede, sendo 

mais suscetível ao que esteja fluindo na rede. Atualmente, plataformas como o Facebook, 

permitem que apareçam atualizações de amigos que curtiram publicações de outros amigos e 

compartilharam informações de uma pessoa desconhecida na rede. Esse poder de influência, 

de acordo com Christakis e Fowler (2010, p. 16) se chama “disseminação hiperdiádica”, ou 

seja, a tendência de os efeitos se disseminaram de uma pessoa a outra, além de seus laços 

sociais. Este conceito de contágio das conexões e interações se assemelha à teoria de Dawkins 

(1976) a respeito dos memes, em comparação com os genes, que será abordado logo adiante.  

As redes possuem vida própria (CHRISTAKIS; FOWLER, 2010), possuindo 

propriedades e funções que nem mesmo as pessoas que as utilizam percebem. Essas 

propriedades só podem ser entendidas se for estudado o grupo inteiro e não apenas indivíduos 
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isolados, da mesma forma que se estuda a cultura. O comportamento dos indivíduos difere 

quando os mesmos estão dentro de um grupo. Le Bon (1980), em seu livro “Psicologia das 

Multidões”, aborda este comportamento diferenciado de cada pessoa dentro de um grupo 

maior, deixando muitas vezes de lado suas individualidades:  

 

 

O contágio mental intervém igualmente para determinar nas multidões a 

manifestação de caracteres especiais e, ao mesmo tempo, a sua orientação. [...]Numa 

multidão, todos os sentimentos, todos os atos são contagiosos e são-no a ponto de o 

indivíduo sacrificar facilmente o seu interesse pessoal ao interesse coletivo.Trata-se 

de uma aptidão que é contrária à natureza do homem e de que ele só é capaz quando 

faz parte de uma multidão. (LE BON, 1980, p.14) 

 

 Dentro das redes sociais é possível observar que muitas vezes o comportamento dos 

usuários é pautado pela forma como gostaria de ser percebido dentro de suas conexões, ou 

seja, ele age de modo a ser aceito pelo grupo. Isto faz com que muitas vezes a dinâmica da 

rede influencie na decisão sobre o que o indivíduo irá compartilhar. A observação sobre o tipo 

de conteúdo mais compartilhado, por exemplo, pode indicar o que publicar para que atinja 

mais popularidade. De acordo com um dos objetivos do trabalho, posteriormente pretende-se 

investigar os tipos de conteúdos mais compartilhados na rede a fim de fornecer indícios sobre 

alguns valores envolvidos na intenção do compartilhamento.   

Levando-se em consideração os apontamentos teóricos realizados até aqui, apreende-

se que as redes sociais não são estáticas e nem independentes do contexto em que estão 

inseridas, antes disso são mutantes e tendem a apresentar comportamentos criativos e 

inesperados (RECUERO, 2011).  

 

2.2 Características dos Sites de Redes Sociais 

Sites de redes sociais são definidos como aqueles sistemas que permitem a construção 

de uma persona
1
 através de um perfil ou página pessoal; a interação através de comentários e 

a exposição pública por meio da rede social. Há dentro desta definição, dois elementos 

trabalhados por Recuero (2011): a apropriação, que é o sistema utilizado para manter redes 

sociais e dar-lhes sentido; e a estrutura, cuja principal característica é a exposição pública dos 

atores das redes, que permite que haja diferença entre esse tipo de site e outras formas de 

comunicação mediadas pelo computador.  

                                                           
1
 Origem do Latim; Pessoa, traços e identidade particular. Disponível em 

<http://www.dicionarioinformal.com.br/persona/>. Acesso em 09/09/13. 
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 Sites de redes sociais propriamente ditos são aqueles focados em expor e publicar as 

redes sociais dos atores. É o caso do Orkut, do Facebook e do Linkedin. Sites de redes sociais 

apropriados são aqueles que originalmente não foram criados para esse fim, mas que são 

apropriados pelos atores e assim se transformam. Temos como exemplo de tais sites o Fotolog 

e o Twitter.  

Um dos elementos mais relevantes no estudo dos sites de redes sociais é produção de 

capital social que neles ocorrem. Dentro desse capital social verificam-se diferentes valores 

construídos pelo ambiente e estrutura dos sites. De acordo com Recuero (2011) existem dois 

tipos de capital social que surgem com a difusão das informações: o capital social relacional, 

no qual o apelo é claramente de integração e estreitamento dos laços sociais (um exemplo são 

jogos de perguntas trocados entre os atores); e o capital social cognitivo, cujo objetivo é gerar 

conhecimento (é o caso do compartilhamento de notícias de um jornal). A partir de uma ideia 

de construção de laços sociais, Lemos (2002) diz que a sociabilidade contemporânea vai se 

estabelecer como um politeísmo de valores onde os indivíduos desempenham papéis, 

produzindo máscaras deles mesmos, agindo de forma teatral. De modo que perfis em sites de 

redes sociais podem constituir uma personalidade ligada ao meio no que diz respeito a seus 

usuários, fazendo com que eles ajam de forma diferente da vida real. Dentre os valores 

relacionados ao capital social descritos por Recuero (2011) podemos citar: 

a) Visibilidade: sendo a rede virtual constituída de nós, quanto mais conexões o 

ator social tiver, mais visível ele ficará para uma maior quantidade de 

indivíduos. A visibilidade também é relacionada com a manutenção da rede 

social, pois os sites de rede social ajudam a manter laços sociais com quem 

está longe fisicamente; 

b) Reputação: a reputação é reflexo do comportamento e confiança quanto às 

informações repassadas pelos atores sociais, a percepção que alguém 

desenvolve pelos demais atores. Dessa forma, não é totalmente controlável 

pois depende da impressão transmitida a outrem, nem sempre a informação 

passada vai ser recebida da maneira desejada. Assim, a reputação relaciona-se 

ao capital social relacional e cognitivo, por ser uma consequência das conexões 

estabelecidas e por estar relacionada ao tipo de conteúdo publicado. 

c) Popularidade: é relacionada à audiência gerada pelos conteúdos publicados e 

com a posição do ator dentro de uma rede social. Números de comentários, 

“curtidas”, visitas ao perfil, podem revelar o nível de popular do ator. Não é 
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necessariamente constituída por laços fortes, pois relaciona-se com a 

quantidade e não com a qualidade das conexões. 

d) Autoridade: relacionada ao poder de influência dentro da rede, a autoridade é 

uma maneira de o ator usar de persuasão com suas conexões. É diretamente 

ligada à reputação, porém mais específica em determinado campo do 

conhecimento, buscando também audiência e geração de conversações a 

respeito da informação disseminada. 

 

A tabela a seguir relaciona o capital social com os valores descritos acima: 

 

 

Tabela 1 – Valores e Capital Social (RECUERO, 2011,p. 114) 

 

Tais valores são provenientes do chamado primeiro nível de capital social, pois os 

sites de redes sociais somente são eficientes para o gerenciamento do capital social mais 

básico, sem aprofundamento e típico das redes de filiação (Recuero, 2011). A produção de 

capital social está intimamente ligada ao tipo de conteúdo que o usuário compartilha 

desejando obter determinado efeito. Ele pode compartilhar algo que acredita ser relevante 

para a sociedade, que ache engraçado, ou que simplesmente demonstre sua opinião em 

determinado assunto. A percepção que cada usuário terá do valor das informações que 

recebem dos mais diversos meios de comunicação digitais é o que será decisivo no momento 

de escolher compartilhar ou não tal informação. 

 



23 
 

2.3 Comunidades e grupos virtuais nas Redes Sociais 

 O estudo das comunidades nas redes sociais pode ser visto como um aglomerado de 

nós com maior densidade de conexões. Essas comunidades são agregações sociais que surgem 

quando uma quantidade suficiente de pessoas levam adiante discussões públicas durante um 

tempo, com sentimentos humanos, para formar redes de relações pessoais no ciberespaço. 

Para Welman apud RECUERO (2011, p.135), o conceito de comunidade não mais daria conta 

da sociabilidade hoje e tampouco dos grupos sociais atuais. Na rede, o ator determina com 

quem irá interagir e com quem irá criar laços sociais, a rede, portanto possui indivíduos com 

interesses, desejos e aspirações que têm papel ativo na formação de suas conexões sociais. As 

comunidades também são classificadas como emergentes híbridas e associativas, e dentro de 

todos os seus tipos levam-se em conta a interação social, o laço social, o espaço virtual, o 

capital social, o pertencimento e a estrutura, elementos fundamentais para o estudo de tais 

comunidades. Compreender as comunidades é entender a sociabilidade na internet, e, 

portanto, uma de suas principais funções.  

A criação de uma comunidade ou grupo leva em conta alguns fatores, como por 

exemplo, o motivo da criação de tal agrupamento. Certo usuário cria uma comunidade ou o 

grupo baseado em seus gostos pessoais e passa a convidar outras pessoas que possam 

compartilhar de seu interesse a fazerem parte. No site de rede social Facebook se criam 

“grupos” para os mais diversos interesses e a demonstração de interesses pessoais se dá 

através do botão ‘curtir’ em páginas de marcas e empresas, dentre outros. A partir do 

momento em que o usuário “curte” uma página, as atualizações e conteúdos da mesma 

passam a aparecer em sua timeline
2
. Desde participar do grupo de sua faculdade, na qual os 

membros oferecem ajuda mútua no que diz respeito a assuntos acadêmicos, até a participação 

em um grupo de vendas ou trocas de mercadorias, o Facebook oferece uma plataforma 

interativa, que estimula a troca de informações entre os usuários. Assim, é possível notar as 

infinitas possibilidades existentes na criação de comunidades virtuais e que o que será 

compartilhado em cada grupo dependerá da dinâmica imposta pelos próprios usuários. Este é 

um ponto interessante de se considerar, visto a comunidade ou grupo exigir um “criador”, tal 

pessoa pode impor, se assim desejar, certas regras a respeito das publicações a serem feitas, 

sob a pena de banimento dos membros que desrespeitarem tais regras. Por exemplo, é criado 

um grupo para vendas no Facebook e o criador do grupo estabelece que seja proibida a venda 

                                                           
2
 Linha do tempo (tradução da autora). 
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de qualquer tipo de droga ilícita. A pessoa que burlar esta regra será excluída do grupo e não 

mais poderá participar de nenhuma publicação. 

O alcance de tais comunidades é grande, pois conforme Lévy e Lemos (2010) nas 

comunidades  

 

[...] a relação se dá por vínculos afetivos a “amigos” adicionados a seu portfólio 

social, criando uma comunidade individual de interesse pessoal que se liga a outras 

comunidades individuais criando grafos de redes sociais, ou seja, relacionando 

comunidades a comunidades, pessoas a outras pessoas. (LEMOS; LÉVY, 2010, 

p.104) 

 

  A grande diversidade criada coletivamente no interior destas comunidades é notável se 

compararmos a épocas anteriores à chegada dos computadores em rede, pois os encontros 

virtuais muitas vezes substituem os presenciais e é possível a troca de criatividade, 

conhecimento e informação à distância, sejam estas de origem recreativa, comercial ou 

empresarial. A natureza formal das ações se modificou, pois antes implicavam a presença 

física do corpo (PITHAN, 2007). Estas são “substituídas pela mente, a simples projeção 

mental do indivíduo (que pode inclusive experimentar fantasias com a vantagem de não sofrer 

com as consequências corporais desta experimentação)” (PITHAN, 2007)
3
. A forma como se 

dá esta troca de informações e sua disseminação será mais detalhada a seguir. 

 

2.4 Compartilhamento e disseminação de Informação em Sites de Redes Sociais 

Outro elemento que caracteriza as redes sociais na Internet é a sua capacidade de 

disseminação de informações e conteúdos através das conexões entre os atores. Muitas dessas 

informações são difundidas de forma quase epidêmica, e estão diretamente relacionadas à 

produção de capital social, visto resultarem das interações e dos processos de conflito, 

cooperação e competição (RECUERO, 2011). O compartilhamento de qualquer tipo de 

informação é praticamente infinito no que tange às redes sociais na internet. Aqui podemos 

fazer uma comparação quanto à disseminação da informação impressa, anterior ao surgimento 

da computação. Lemos (2002) expressa de forma clara as mudanças neste âmbito, tanto de 

natureza técnica, quanto cultural: 

 

                                                           
3 Disponível em:  

<http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/versoereverso/article/viewArticle/5763/5221>.Acesso em: 

15/09/2013. 
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Os computadores em rede parecem ir na direção oposta àquela da cultura do 

impresso, estando mais próximos do tribalismo anterior à escrita e à imprensa. 

Podemos dizer, que a dinâmica social atual do ciberespaço nada mais é que esse 

desejo de conexão se realizando de forma planetária. Ele é a transformação do PC 

(Personal Computer), o computador individual, desconectado, austero, feito para um 

indivíduo racional e objetivo, em com CC (Computador Coletivo), os computadores 

em rede. Assim, a conjunção de uma tecnologia retribalizante (o ciberespaço) com a 

sociabilidade contemporânea vai produzir a cibercultura profetizada por McLuhan. 

Parece que a homogeneidade e o individualismo da cultura do impresso cede, pouco 

a pouco, lugar à conectividade e à retribalização da sociedade. (LEMOS, 2002, p.76) 

 

 Christakis e Fowler (2010) desenvolveram um estudo interessante a respeito do 

alcance da disseminação de informações nas redes sociais. É evidente que cada tipo de 

informação compartilhada desperte determinada emoção no indivíduo que receberá tal 

conteúdo, podendo ser raiva, alegria, tristeza ou indiferença. Os autores citados exploraram a 

maneira como a felicidade se espalha pelas redes sociais de pessoa para pessoa. Após análises 

com grupos de pessoas que denominaram felizes e infelizes chegaram aos seguintes 

resultados: 

 

Análises matemáticas de rede sugerem que uma pessoa tenha aproximadamente 15% 

(quinze por cento) mais probabilidade de ser feliz se uma pessoa diretamente 

conectada (em um grau de separação) estiver feliz, e a disseminação da felicidade 

não para por aí. O efeito da felicidade para pessoas em dois graus de separação (o 

amigo de um amigo) é 10% (dez por cento), e para pessoas em três graus de 

separação (o amigo de um amigo de um amigo), é de aproximadamente 6% 

(CHRISTAKIS; FOWLER, 2010, p.42) 

 

 Juntamente com estes dados, Christakis e Fowler (2010) apuraram que pessoas que 

possuem maior proximidade geográfica fora das redes sociais possuem maior probabilidade 

de incorporar o estado de espírito da outras através das publicações, por conhecer melhor sua 

realidade, suas características e muitas vezes possuir um vínculo emocional. A felicidade 

trata-se, portanto de uma propriedade de grupos de pessoas e não apenas uma escolha ou 

experiência individual. Se levarmos em consideração que a felicidade pode espalhar-se 

através das redes sociais, sentimentos e emoções opostas, como a solidão, também são 

passíveis de contágio. Há certo paradoxo neste conceito, mas nas redes sociais e demais 

plataformas interativas na web, é possível dizer que os indivíduos usufruem de uma 

individualismo coletivo. Ao mesmo tempo em que se está no meio da multidão de conexões, 

se está sozinho na frente do computador. Estes sentimentos de solidão podem ser 

extravasados nas redes da mesma forma que os sentimentos de felicidades e tantos outros.  

O homem sempre compartilhou informações no decorrer de sua história, a internet só 

fez potencializar essa característica inata do ser humano. O que permanece uma incógnita são 
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as motivações de tais compartilhamentos. Buscando entender um pouco estes 

compartilhamentos, Jonah Berger, professor da Universidade da Pensilvânia, desenvolveu um 

estudo
4
 baseado em notícias compartilhadas a partir do jornal The New York Times. De 

acordo com suas hipóteses, conteúdos de apelo emotivo têm mais chances de ser 

compartilhados do que outros mais factuais ou neutros. Algumas emoções, garante Berger, 

também aumentam as chances de um link, imagem ou vídeo ser disseminado na internet. A 

pesquisa do cientista consistiu submeter 93 estudantes a vídeos de alta e baixa estimulação 

emocional e verificar os resultados no que tange ao nível de motivação ao compartilhamento 

de tais conteúdos.  Quando o acadêmico perguntou o que os voluntários gostariam de mostrar 

a amigos e familiares, os conteúdos de alta excitação apareceram em primeiro lugar. 

Concomitante a isto, em outro experimento contando com 40 voluntários, Berger propôs que 

metade permanecesse sentada e que a outra metade corresse por um minuto, para aumentar a 

excitação. Em seguida, pediu para que todos os voluntários lessem artigos emocionalmente 

neutros e os enviassem a amigos e familiares. Novamente o cientista percebeu que a agitação 

física provocada pelo exercício causava maior propensão ao compartilhamento de conteúdos 

do que o sedentarismo.  

Os resultados do estudo acima dão pistas sobre a causa do sucesso da criação de 

conteúdos cômicos na internet e seu infinito, e até mesmo epidêmico, compartilhamento nos 

sites de redes sociais como o Facebook. A revolução cultural trazida pelo desenvolvimento 

tecnológico dos meios de comunicação, a disseminação infinita de conteúdos, a criação de 

comunidades virtuais que reúnem pessoas diferentes com interesse em comum, enfim, todo o 

processo dinâmico que se dá no ciberespaço torna interessante o estudo sobre o 

compartilhamento dessas informações e conteúdos. 

Atualmente, um dos locais de maior proliferação e compartilhamento de conteúdos é o 

site de rede social Facebook. O Facebook foi criado por Mark Zuckerburg, Dustin Moskovitz, 

Eduardo Saverin e Chris Hughes, ex-alunos de Havard. Os estudantes na época 

desenvolveram o Facebook em 2004 somente para os alunos da universidade
5
. Em 

pouquíssimo tempo o site expandiu-se para mais universidades e no final de 2011, a rede 

social de Zuckerberg ultrapassou o Orkut – até então maior rede do social do Brasil. Com a 

popularidade do Facebook diversos tipos de páginas foram surgindo, pois os comandos de 

                                                           
4
 Disponível em:< http://veja.abril.com.br/blog/diz-estudo/pesquisa/emocao-estimula-compartilhamento-de-

conteudos-na-web/>. Acesso em 15/09/13. 
5 Disponível em: <http://www.agenciars.com.br/blog/historia-do-facebook-mark-zuckerberg/#> Acesso em: 

15/09/13. 
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‘curtir’ e ‘compartilhar’ mostraram-se uma evolução para os que utilizavam o Orkut até então. 

Surgia aí uma oportunidade de divulgar qualquer tipo de conteúdo. A criação de conteúdo 

começou a torna-se comum, e concomitante a ela, o compartilhamento de informações que os 

usuários acreditassem serem úteis à sua rede de amigos na rede social. Empresas começaram a 

criar suas páginas e perfis no intuito de popularizarem suas marcas. As chamadas fan pages 

fazem com que as marcas convidem seus clientes a curtirem sua página e disseminarem suas 

informações e conteúdos a outros usuários, gerando uma rede de compartilhamento e atraindo 

cada vez mais fãs.  

Com o passar do tempo o Facebook foi agregando ferramentas cada vez mais 

interativas e que pudessem refletir melhor a personalidade e as preferências de seus usuários. 

Opções como “cancelar a assinatura” permitem que o usuário continue mantendo sua 

“amizade” na rede, porém as informações compartilhadas pelo amigo o qual a assinatura foi 

cancelada ficam ocultas. O Facebook também passou a identificar as preferências de seus 

usuários e a elencar o tipo de conteúdo mais importante a eles, baseado em páginas curtidas e 

compartilhamentos mais recorrentes. O site de rede social tem como objetivo proporcionar 

novas descobertas a cada dia a partir da rede de contatos de cada perfil criado. Uma troca 

infinita de informações que podem ser gerenciadas de acordo com a preferência de cada um. 

Até aqui foram vistos os conceitos a respeito das redes sociais, suas dinâmicas, formas 

de interação e desdobramentos que levaram ao patamar atual tecnológico e cultural. A 

cibercultura surgiu no ambiente específico da web como uma necessidade de fornecer às 

pessoas uma nova forma de comunicação não presencial, mas virtual. A linguagem digital 

possui suas características únicas e próprias do meio e desta forma requer que o usuário de 

aproprie delas a fim de compreender plenamente o ambiente virtual. O alvo de interesse 

escolhido para este estudo foi o Facebook em virtude das grandes mudanças instituídas desde 

a sua criação como site de redes sociais na internet.  Existe o interesse pessoal pela plataforma 

devido a seu poder de interatividade e disseminação de informações, sendo muitas vezes mais 

eficiente que alguns veículos de comunicação tradicionais (rádio, televisão e mídia impressa).  

As abordagens teóricas vistas forneceram base para o entendimento do estudo sobre o 

compartilhamento de conteúdos específicos no Facebook que será feito a seguir. 
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3 MEMES 

 

 Neste capítulo será abordado a origem do termo meme, a fim de fornecer um 

comparativo entre a primeira definição e o contexto atual do Facebook. Será apresentando o 

estudo dos memes e sua classificação, com o objetivo de fornecer uma maior compreensão 

sobre a disseminação destes conteúdos. Por fim, a relação entre memes, humor e riso, que 

trará conceitos a respeito da função social do riso e a comparação com a função dos memes 

nas redes sociais na internet.  

A forma de comunicação e linguagem adquiriu novas características a partir do 

surgimento da internet. Fez-se necessário uma nova forma de comunicação na qual se 

expressassem as intenções e sentimentos das pessoas, visto as palavras nem sempre 

transmitirem o significado real do que deseja se transmitir. Os primeiros elementos a surgirem 

como auxiliares na comunicação virtual foram as figuras de linguagens denominadas 

emoticons ou smyles. Emoticons são caracteres 

 

que representam o rosto humano e expressam as emoções dos participantes do 

processo de comunicação. No espaço virtual, nos primeiros tempos da sua 

existência, a falta do contexto situacional, a incapacidade de dar à oração a entoação 

adequada, os meios muito limitados de imitar a prosódia, a impossibilidade de usar 

os gestos, a mímica, todos os elementos que pertencem à comunicação não verbal, 

conduziram à formação dos símbolos dos quais se dispunha. (JABLONKA, 2012, 

p.11)  

 

A figura a seguir mostra alguns diferentes tipos de emoticons e seus respectivos 

símbolos gráficos (atalhos do teclado) 

 

 

Figura 1 - Emoticons 
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Fonte: http://btxinfo.wordpress.com 

 

Os emoticons ainda são amplamente utilizados, porém estão mais sofisticados e mais 

variados. No entanto eles foram os predecessores dos memes no que tange à forma de 

expressão através de imagens simbólicas e trouxeram a inovação de ser possível expressar 

tristeza, alegria, indiferença e outras emoções através de pequenas imagens. Com o 

crescimento rápido das tecnologias de edição de imagem e criação de softwares que 

concederam a possibilidade de criação conteúdos mais elaborados esteticamente, aos poucos 

foram aparecendo os memes. 

A natureza de liberdade de expressão e compartilhamento da internet favoreceu a 

proliferação de conteúdos de produção exclusiva dos próprios usuários da web, conteúdos 

estes que retratam suas próprias vidas, dificuldades, alegrias, ironias, e em sua maioria, 

utilizando a comicidade para fazerem sátiras da vida real. Estas criações se utilizam de 

diversas formas de expressão permitidas pelo universo virtual, tais como imagens, vídeos, 

gifs
6
 dentre outros, para chamar a atenção dos demais usuários dos sites na internet e fazer 

proliferar o compartilhamento. A estas informações, transmitidas das mais diversas formas, e 

compartilhadas inúmeras vezes, dá-se o nome de meme. O termo meme foi criado pelo 

cientista britânico e zoólogo Richard Dawkins em seu livro “O Gene Egoísta”, em 1976, e 

apresenta definições interessantes se imaginarmos que a computação era praticamente 

embrionária na época. Sua definição para meme baseou-se em conceitos da genética, na forma 

como o gene, biologicamente, transmite suas características de forma automática e egoísta, 

independente da vontade de cada ser humano. Dawkins acreditava que, apesar desta lei 

implacável dos genes, nós, seres humanos, deveríamos lutar contra as imposições genéticas e 

perceber até que ponto esta carga biológica nos afeta e controla nosso comportamento. Ele 

salienta isso ao dizer: 

 

Entre os animais, o homem é dominado de maneira singular pela cultura, pelas 

influências aprendidas e transmitidas. Alguns diriam que a cultura é tão importante 

que os genes, egoístas ou não, são virtualmente irrelevantes para a compreensão da 

natureza humana. (DAWKINS, 1976, p.7) 

 

Dawkins acreditava que a cultura, os pensamentos aprendidos e as influências 

transmitidas poderiam sobrepujar a carga genética e serem preponderantes à formação da 

                                                           
6
 O gif é um formato muito utilizado pelas imagens de pequeno porte e que também possuam animações. 

Disponível em http://www.blogbrasil.com.br/o-que-e-gifs-e-como-funciona/. Acesso em: 09/09/13. 
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personalidade do indivíduo. O termo meme partiu desta ideia de imitação não genética, mas 

sim cultural e mental. Ele esclarece mais este ponto ao dizer: 

 

 

Da mesma forma como os genes se propagam no "fundo" pulando de corpo para 

corpo através dos espermatozoides ou dos óvulos, da mesma maneira os memes 

propagam-se no "fundo" de memes pulando de cérebro para cérebro por meio de um 

processo que pode ser chamado, no sentido amplo, de imitação. Se um cientista ouve 

ou lê uma ideia boa ele a transmite a seus colegas e alunos. Ele a menciona em seus 

artigos e conferências. Se a ideia pegar, pode-se dizer que ela se propaga a si 

própria, espalhando-se de cérebro a cérebro. (DAWKINS, 1976, p. 112) 

 

 Assim como os genes se replicam alheios à vontade do ser humano, assim também o 

são os memes. Espalhando-se de “cérebro a cérebro” (DAWKINS, p.112), os memes 

contagiam as pessoas envolvidas em seu compartilhamento, gerando um mecanismo de 

autorreprodução e se propagando de indivíduo para indivíduo.  

 

3.1 O estudo dos memes e sua classificação 

O estudo dos memes é também frequentemente relacionado com os estudos dos 

sistemas complexos e apontado por alguns como uma ordem emergente desses sistemas. Na 

internet, esse fenômeno mostra-se extremamente identificável através da difusão de 

informações na rede e sua capacidade de mutação constante. Dawkins (1976) e Blackmore 

(1999) apontam como características essenciais dos memes para a sua sobrevivência: a 

longevidade, a fecundidade e a fidelidade das cópias. Sendo a longevidade a capacidade de o 

meme permanecer no tempo, fecundidade seu poder de gerar cópias e fidelidade a capacidade 

de geração de cópias mais semelhante ao meme original. Recuero (2006) propõe uma 

classificação dos memes baseada nos três critérios de Dawkins e acrescentando outros 

baseados no alcance dos memes na rede, conforme segue. 

 

 Referente à fidelidade da cópia: 

a) Replicadores: memes com variação reduzida e alta fidelidade à cópia original, tendo 

como principal função informar determinado fato; 

b) Miméticos: são imitações, que apesar de modificadas permanecem com a essência e a 

ordem dos originais. Suas personalizações são feitas para adaptarem-se ao meio de 

disseminação. 
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Referente à longevidade: 

a) Persistentes: são memes que permanecem por um longo tempo sendo replicados, 

podendo desaparecer momentaneamente, mas sempre retornando.  

b) Voláteis: possuem um curto período de tempo e logo são esquecidos, pouco tempo 

após replicarem-se. 

 

Referente à fecundidade: 

a) Epidêmicos: possuem grande fecundidade, espalhando-se como uma epidemia. 

Geralmente são originários de modismos e modos de comportamento. 

b) Fecundo: se espalham por grupos menores e mais fechados, não sendo, portanto, 

epidêmicos. 

 

Referente ao alcance: 

a) Globais: são memes que aparecem mais dentre os laços fracos, possuindo grande 

alcance entre nós distantes, não sendo, porém, necessariamente fecundos. 

b) Locais: são associados a laços fortes, sendo propagados entre pessoas que interagem 

frequentemente, ficando restritos inicialmente a poucos nós da rede, mas com 

potencial para tornarem-se globais. 

 

Não é conhecida a forma como o meme de Dawkins veio a surgir na internet, mas tudo 

nos faz pensar que a própria natureza criativa da internet e dos primeiros sites a utilizarem 

imagens incitaram sua proliferação. Um destes primeiros sites foi o 4CHAN, o maior fórum 

de imagens do mundo, com 13 milhões de visitantes por mês, responsável por criar/espalhar 9 

(nove) entre 10 (dez) memes na web pelo mundo. A partir destes sites os memes tornam-se 

mais populares pelas páginas criadas no Facebook, exclusivas para este tipo de conteúdo. 

Com o passar do tempo, rapidamente surgiram inúmeros outros sites de conteúdo memético, 

sendo atualmente um dos mais conhecidos e imitados o 9Gag. O 9Gag foi fundado em 2008, 

mas só no ano passado (2012) começou a crescer de verdade. Em menos de 1 (um) ano, o site 

cresceu tanto que já passou as maiores comunidades consideradas “meméticas” (por onde 

grande parte dos virais, imagens e semelhantes circulam) em número de usuários
7
. O gráfico 

abaixo mostra o crescimento do 9Gag em relação a outros sites meméticos: 

                                                           
7
 Disponível em: <http://youpix.com.br/revista/9gag-lol-is-serious-business/>. Acesso em: 07/10/13. 
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Figura 2 – Gráfico sobre o crescimento do 9GAG 

Fonte: www.youpix.com.br 

 

Sites de memes como o 9Gag e seus derivados, juntamente com suas páginas no 

Facebook, produzem conteúdo cômico através de imagens, vídeos e gifs. Conteúdos deste tipo 

divertem os usuários da web e induzem ao compartilhamento. Dentro deste âmbito, sendo 

grande parte dos memes relacionado ao humor e ao cômico, um embasamento teórico a 

respeito da origem destes conceitos faz-se necessário para um melhor entendimento do estudo 

proposto.  

 

3.2 Memes, humor e riso 

A palavra humor deriva do latim humor, que significa líquido. Na fisiologia, equivale 

à substância orgânica líquida ou semilíquida. Já no sentido de disposição de espírito, a palavra 

é encontrada a partir de 1565. Para Hipócrates e Praxágoras, o equilíbrio vital deve-se ao 

equilíbrio dos humores e a perturbação destes é causa de doenças.
8
 

O humor tal qual conhecemos hoje em dia refere-se mais ao estado de espírito, a um 

tipo de sensação, boa ou ruim, que pode mudar a qualquer momento. Pensamentos a respeito 

do riso remontam à época de Platão, que conforme Alberti (1999) condenava sua 

manifestação. Para Platão, a poesia (incluindo a comédia) era duplamente condenável, pois 

além de produzir obras sem valor, possuía relação com um elemento inferior da alma humana, 

                                                           
8
 Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/viewFile/3239/2499>. 

Acesso em: 19/09/13 
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parte esta distante da sabedoria e do razoável. A poesia arruinaria a razão, nutrindo os 

excessos da alma e as paixões e afastando o homem da moderação e do equilíbrio. Assim, o 

riso e o risível constituíram prazeres falsos, experimentados apenas por homens medíocres, 

privados da razão. (ALBERTI, 1999). Aristóteles, parafraseado por Alberti (1999), possui 

opinião semelhante à de Platão ao afirmar que a comédia é uma arte poética que representa 

ações humanas inferiores, porém, para ele a criação poética é de ordem filosófica e sua 

comicidade não causa dor nem destruição. 

De acordo com Bergson (1978) “não há comicidade fora do que é propriamente 

humano” (p.12). Ou seja, o cômico e o riso são habilidades próprias e únicas da raça humana 

e faz parte de nossa natureza. Bergson (1978) ainda diz que o riso possui uma função social e 

que se trata de uma reação em grupo, não existe riso isolado. Certamente esta função social do 

riso atribui-se ao efeito que ele causa nas pessoas. “O cômico exige algo como certa anestesia 

momentânea do coração para produzir todo o seu efeito. Ele se destina à inteligência pura [...] 

Não desfrutaríamos o cômico se nos sentíssemos isolados. O riso parece precisar de eco” 

(BERGSON, 1978, p.13). Vemos desta forma um dos efeitos do cômico nos indivíduos, ele é 

capaz de unir pessoas antes isoladas pela barreira do espaço, especialmente com o surgimento 

das tecnologias mediadas pelo computador. O riso tornou-se mais livre, pois atualmente o 

usuário da web pode ir atrás do que lhe faz rir e transmitir a toda sua rede de contatos como 

uma forma de proliferar o riso. Este argumento vem ao encontro do slogan do site 9Gag, 

“Just For Fun”
9
, e uma de suas definições: “sua melhor fonte de diversão”. O riso porém, de 

acordo com Bergson (1978) em sua concepção pode até mesmo denotar algo negativo, 

conforme ele descreve: 

 

O riso é, antes de tudo, um castigo. Feito para humilhar, deve causar à vítima dele 

uma impressão penosa. A sociedade vinga-se através do riso das liberdades que se 

tornaram com ela. Ele não atingiria o seu objetivo se carregasse a marca da 

solidariedade e da bondade. [...] Ora, o riso é simplesmente o efeito de um 

mecanismo montado em nós pela natureza, ou, o que vem a ser quase a mesma 

coisa, por um prolongado hábito da vida social. (BERGSON, 1978, p.100) 

 

No teatro, na televisão, no cinema e, atualmente, na web, o cômico tornou-se uma 

forma de se comunicar cada vez mais atrativa. Utilizando-se de elementos de ironia, muitas 

ideias são passadas através de imagens, vídeos, dentre outros formatos. A liberdade de criação 

que as novas tecnologias concederam trouxe junto consigo um “público” ou uma “audiência” 

para os mais diversos conteúdos, e caso não seja do agrado do usuário certo tipo de conteúdo, 

                                                           
9
 Apenas para diversão (tradução da autora). 
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há infinitos outros a serem usufruídos, para todos os tipos de gostos. Os memes de humor 

criados e compartilhados hoje em dia em blogs, redes sociais e sites são a tradução de 

situações cômicas que a maioria das pessoas já se deparou, fatos cotidianos, mesclando 

elementos midiáticos e personalidades famosas em seus meios de circulação. Uma forma 

simples de se divertir, o aspecto lúdico de se comunicar, já dizia Maffesoli: 

 

a principal função da comunicação é divertir, distrair, entreter. Nisso, contudo nada 

há de pejorativo. Quando se fala em entretenimento, de maneira geral, pensa-se em 

subcultura, em consumidores inconscientes, manipulados e acríticos. No sentido 

pascaliano do termo, divertimento significa aquilo que se opõe à angústia da morte. 

(MAFFESOLI, 2004, p. 28). 

 

 Visto desta forma, o riso mostra-se parte de nossa vida em sociedade e intrínseco ao 

ser humano. De fato suas diversas formas de manifestação estão diretamente ligadas ao 

coletivo, conforme já mencionado anteriormente, pois o cômico precisa de plateia, de 

audiência. No mundo virtual, umas das formas mais utilizadas de humor é a ironia. De acordo 

com o dicionário, ironia é uma “figura de linguagem através da qual se expressa exatamente o 

oposto daquilo que se diz; A utilização dessa figura é feita com o objetivo de produzir ou 

salientar alguns aspectos de caráter humorístico”
10

. Sendo sinônimo de sarcasmo e sátira, a 

ironia é muito utilizada em memes que subvertem situações sérias de modo a lhes conferir 

caráter cômico, usando-se de personalidades de destaque na mídia, de situações cotidianas, 

dentre outras para provocar o riso. A ironia, porém necessita de uma pré-conhecimento do 

outro a fim de entender o sentido da comicidade imposta, ou esta passará despercebida. Freud 

fala a respeito da ironia dizendo: 

 

Sua essência está em dizer o contrário do que se pretende comunicar à outra pessoa, 

mas poupando a esta uma réplica contraditória fazendo-lhe entender – pelo tom de 

voz, por algum gesto simultâneo ou (onde a escrita está envolvida), por algumas 

pequenas indicações estilísticas – que se quer dizer o contrário do que se diz. 

(FREUD, 1987/1989, p.199) 

 

 Dentro desta forma de cômico, são encontrados inúmeros memes na internet que se 

utilizam de situações familiares, pelo menos por grande parte dos usuários, para construírem 

ironias e sátiras que garantem o divertimento e a empatia das pessoas. Ocorre assim uma 

forma de identificação, sendo a ironia entendida, que garante uma perpetuação do conteúdo 

em busca de novas identificações com o meme irônico, pois o caráter coletivo dos sites de 

                                                           
10

 Disponível em: <http://www.dicio.com.br/ironia/>. Acesso em: 18/09/13. 
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redes sociais faz com que as pessoas sempre busquem sentimentos e situações com as outras, 

causando o riso coletivo e uma diversidade de emoções. 

Conforme o que foi visto neste capítulo, os memes de humor são bastante populares 

nos sites de redes sociais e por ajudarem a despertar o riso, fazem com que a tendência natural 

do homem de compartilhar informações seja despertada. Esta popularidade, a alta 

disseminação destes tipos de conteúdos e o efeito que eles produzem nos usuários da web foi 

o que despertou o interesse para o presente trabalho, que tem por objetivo analisar os memes 

criados pelos próprios usuários e investigar quais os tipos mais compartilhados no Facebook. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E ANÁLISE DAS FAN PAGES DE 

MEMES DE HUMOR NO FACEBOOK 

 

Neste capítulo serão relacionados os conceitos acerca dos procedimentos 

metodológicos utilizados na análise deste trabalho monográfico. Em um primeiro momento 

faremos um apontamento sobre a pesquisa bibliográfica para, em seguida, abordar questões 

relativas ao método da análise de conteúdo, sobretudo a partir de Bardin (1977). Em um 

segundo passo teremos a apresentação das três fan pages escolhidas como objeto empírico 

para observação: 9GAG, 9GAG Brazil e Site dos Menes. Por fim, a partir do objeto empírico, 

há a justificativa da escolha do recorte feito para análise - 04 (quatro) postagens de cada uma 

das referidas páginas. 

A partir destas postagens, intenciona-se atingir o objetivo do trabalho, a saber, quais 

são os tipos de memes de humor mais curtidos e compartilhados das 3 (três) fan pages 

selecionadas para esta análise, possibilitando estabelecer quais categorias de postagens mais 

induzem ao ‘curtir’ e compartilhar. 

 

4.1 Procedimentos metodológicos 

Os procedimentos metodológicos utilizados para o presente trabalho concentram-se 

nas técnicas de pesquisa bibliográfica e de análise de conteúdo. A seguir ambas serão 

descritas de modo a apresentar de que forma contribuíram para o corpus de pesquisa. 

 

4.1.1 Pesquisa bibliográfica 

 Uma das técnicas utilizadas para a elaboração do presente trabalho foi a pesquisa 

bibliográfica, que permitiu que fosse construído o embasamento teórico para o entendimento 

da análise que virá a seguir e forneceu elementos científicos para a observação do objeto 

empírico. Foram abordados conceitos a respeitos dos sites de redes sociais, tais como 

dinâmicas, características, grupos virtuais, compartilhamento e disseminação de conteúdos. 

Conceituou-se também o termo meme a fim de fornecer base para a análise do objeto 

empírico, bem como uma classificação que auxiliária na percepção dos tipos de conteúdos 

mais curtidos e compartilhados no site de redes sociais Facebook. Sendo o objeto de estudo 

deste trabalho os memes de humor, apresentaram-se teorias sobre a comicidade e o riso, que 
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permitiram entender melhor a origem do humor e sua evolução até os dias de hoje com o 

surgimento das tecnologias mediadas pelo computador. Os conceitos principais a respeito de 

redes sociais e cibercultura foram trazidos por Recuero (2011) e Lemos (2002), enquanto o 

embasamento sobre humor e riso foi fornecido por Bergson (1976). A seguir será abordada a 

metodologia que permitiu obter os resultados deste estudo, a saber, a análise de conteúdo. 

 

4.1.2 Análise de conteúdo 

 A técnica principal utilizada para a observação não participante feita neste trabalho foi 

a análise de conteúdo. De acordo com Bardin (1977), a análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações. Esta metodologia foi escolhida para o presente estudo 

devido à natureza da observação dos conteúdos que se comunicam com seus públicos e 

fornecem elementos importantes para a identificação de uma cultura digital. A análise de 

conteúdo é também muito vasta e se adapta ao campo da comunicação das mais diversas 

formas, seja através da análise de textos, seja através da análise de imagens. Neste trabalho 

interessam-nos objetos empíricos que por vezes não são submetidos a um olhar detalhado de 

seus significados por parte de seus públicos. Bardin (1977) observa um dos objetivos da 

análise de conteúdo ao dizer o seguinte: 

 

Se um olhar imediato, espontâneo, é já fecundo, não poderá uma leitura atenta 

aumentar a produtividade e a pertinência? Pela descoberta de conteúdos e de 

estruturas que confirmam (ou infirmam) o que se procura demonstrar a propósito das 

mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos de significações suscetíveis de 

conduzir a uma descrição de mecanismos de que a priori não detínhamos a 

compreensão. (BARDIN, 1977, p. 29) 

  

Desse modo a análise de conteúdo é uma forma de apreender um significado mais 

profundo a um objeto ao qual foi submetido a uma leitura mais atenta e detalhada. É inferir 

conhecimentos relacionados às condições de produção e recepção do objeto (BARDIN, 1977). 

Sendo assim, ela consiste em um conjunto de técnicas plural que se adapta à natureza do 

objeto analisado, fornecendo resultados quantitativos ou qualitativos, e desenvolve-se em três 

fases (BARDIN, 1977): 

 

a) Pré-análise; 

b) Exploração do material; 

c) Tratamento dos dados, inferência e interpretação. 
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A pré-análise consiste na organização do conteúdo a ser observado, sendo um período 

de intuições e sistematização das ideias iniciais. A exploração do material, depois de feita a 

pré-análise, é a administração sistemática das decisões tomadas. Por fim o tratamento de 

dados e os resultados obtidos podem ser apresentados de acordo com o objeto analisado, 

podendo ser através de dados estatísticos, tabelas, quadros, dentre outros (BARDIN, 1977).  

Utilizando um recorte mais amplo, o objeto de análise deste trabalho pode ser 

comparado a uma análise documental, pois o conteúdo observado revela indícios de uma 

mudança cultural que utiliza como aporte as novas tecnologias mediadas pelo computador. 

Trata-se de uma nova forma de expressão, seja através de imagens, ou através de textos e 

vídeos. As postagens feitas no site de redes sociais Facebook ficam registradas 

permanentemente e permitem a consulta de dados por parte dos usuários. 

Visto isso, a seguir serão apresentadas as três fan pages que compõem o objeto 

empírico deste trabalho e uma breve caracterização de cada uma delas. 

 

4.2 Objeto empírico 

O objeto empírico deste trabalho é constituído por três fan pages: 9GAG, 9GAG 

Brazil e Site dos Menes. A escolha das três páginas do Facebook para análise deu-se a partir 

de interesse pessoal na descoberta dos conteúdos mais curtidos e compartilhados e 

relacionados a memes de humor. O acompanhamento prévio das páginas 9GAG, 9GAG Brazil 

e Site dos Menes suscitou a curiosidade na percepção de quais tipos de conteúdos agradam 

mais os usuários destas páginas em sites de redes sociais a ponto de motivar a “curtida” e ao 

compartilhamento. A escolha baseou-se também na importância do resultado deste estudo, 

visto que, atualmente, os sites de redes sociais são espaços profícuos para demonstração de 

interesses particulares, valores e características pessoais, constituindo aspectos de grande 

relevância para se pensar a cibercultura, a cultura digital, tornando relevante a observação 

destes espaços de interação para o campo da comunicação. A seguir será feita uma 

apresentação de cada uma delas. 

 

4.2.1 9GAG 

O 9GAG apresenta uma identidade visual tanto em seu site, quanto em sua página no 

Facebook. O layout do número “9” (nove) é a sua marca e o plano de fundo utilizado já 

explicita ao usuário o tipo de conteúdo que o mesmo irá encontrar. A frase “Laugh More”, 



39 
 

que significa “Ria mais”
11

 indica a primeira impressão que os criadores desejam passar a 

quem visita a página. Há também uma descrição no “sobre” que fala a respeito da missão do 

9GAG, a saber: “9GAG's mission is to share and grow the world's happiness”
12

. 

 

 

Figura 3 – Fan page 9GAG 

Fonte: https://www.facebook.com/9gag?fref=ts 

 

O 9GAG foi criado em 2008 por Ray Chan em Hong Kong juntamente com o irmão e 

alguns amigos apenas por diversão. O nome "9GAG" surgiu de um trocadilho com o termo 

para cantonês equivalente a "tirando sarro".
13

 Os temas das publicações no site são diversos, 

desde política, cultura geek
14

, baladas, vida universitária, até flagras da internet. Ray era 

jornalista e achava as notícias deste universo desagradáveis e começou a envolver-se no 

mundo virtual. Na época o Facebook não era muito popular e passar vídeos e imagens por e-

mail não era algo que agradava a Ray pelo fato de não ser uma comunicação muito 

instantânea e parecer enfadonho, além do fato de que há alguns anos a capacidade para anexos 

                                                           
11

 Tradução da autora. 
12

 “A missão do 9GAG é compartilhar e aumentar a felicidade no mundo”. Tradução da autora. 
13

 Disponível em: < http://revistagalileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI312023-17770,00-

ENTREVISTA+RAY+CHAN+FUNDADOR+DO+GAG.html>. Acesso em: 07/10/13 
14

 Geek é uma gíria da língua inglesa cujo significado é alguém viciado em tecnologia, em computadores e 

internet. Disponível em: < http://www.significados.com.br/geek/>. Acesso em: 10/10/13 
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em e-mails era bastante reduzida. Então com o intuito de poderem compartilhar seus 

conteúdos de forma mais simplificada Ray e seus amigos criaram o site 9GAG. Hoje o site 

conta com mais de 10 milhões de acessos diários e o Brasil é o terceiro país que mais acessa o 

9GAG. O site é mantido por 5 (cinco) pessoas, todos de Hong Kong. Ray Chan fala a respeito 

do propósito do 9GAG ao dizer: 

 

As pessoas têm dificuldade para entender isso porque ignoram o fato de que fazer as 

pessoas felizes é a coisa mais importante do mundo! Qual é a utilidade de imagens 

ou vídeos engraçados? Até a gente mesmo pensava que o 9GAG era ‘inútil’, mas 

quando você faz alguém feliz, está agregando valor, e esse é o núcleo de qualquer 

negócio importante. E o negócio da diversão também não é tão divertido assim, dá 

muito trabalho fazer as pessoas rirem! (CHAN, Ray, 2012)
15

 

 

O 9GAG foi escolhido por tratar-se de um dos precursores dos memes de humor e de 

uma página de referência neste tipo de conteúdo devido ao seu alcance internacional e alta 

quantidade de “curtidas”, somando atualmente mais de 6 milhões de fãs em sua página no 

Facebook, que foi criada no mesmo ano de criação do site e possui uma média de 11,4 

publicações diárias.  

 

4.2.2 Site dos Menes 

 O Site dos Menes possui uma identidade visual complexa, com uma mistura de 

imagens que diferem bastante entre si e fornece uma ideia de como os memes são utilizados 

pela página. A ideia inicial do avestruz foi pelo fato dele ter sido o primeiro meme a existir. 

Posteriormente surgiu a ideia de transformá-lo no porta-voz da página, um personagem que 

responde aos usuários. Em sua descrição no item “sobre” demonstra a dificuldade das pessoas 

em gravar o nome ‘mene’: 

 

“É o site dos mens 

 Sites dos mensi 

 nananananaa 

 site dos menes!” 

 

As imagens que constituem o plano de fundo não possuem um significado específico, 

no entanto elas foram escolhidas com base em ‘menes’ criados e que tiveram um alto índice 

de curtidas na página: 

                                                           
15

 Disponível em: <http://youpix.com.br/revista/9gag-lol-is-serious-business/>. Acesso em: 07/10/13. 
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Figura 4 – Fan page Site dos Menes 

Fonte: https://www.facebook.com/SiteDosMenes?fref=ts 

 

O Site dos Menes foi criado em meados de 2012 pelo brasileiro Thiago Schwartz com 

o intuito de subverter o conceito de meme. De acordo com o blog do jornal Estadão
16

, os 

‘menes’ possuem um humor sem compromisso, explorando o improvável e o oposto do que 

tornaria um meme viral na internet, utilizando também ironia e crítica a algumas pessoas e 

situações. O Site dos Menes iniciou como tumblr em 2012 e, posteriormente, no mesmo ano, 

a página no Facebook foi criada devido ao sucesso alcançado. Hoje o Site dos Menes conta 

com 16 colaboradores fixos de diversas áreas, os conteúdos são criados baseados também na 

sugestão de usuários e possui uma média de 3,4 publicações diárias.  Contando atualmente 

com mais de 86 mil fãs em sua página no Facebook, o Site dos Menes foi escolhido para esta 

análise devido à sua característica singular e única de ter surgido a partir dos memes como 

forma de subversão e criação de um conteúdo distinto do que é visto atualmente na internet. 

Para entender um ‘mene’ é necessário possuir certo conhecimento sobre o assunto em 

questão, ou do contrário a ironia apresentada não fará sentido. 

                                                           
16

 Disponível em: < http://blogs.estadao.com.br/link/tag/menes/>. Acesso em 07/10/13. 
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4.2.3 9GAG Brazil 

 O 9GAG Brazil apresenta identidade visual semelhante à página original no que tange 

ao formato do número “9” (nove), apresentando apenas a diferenciação de remetendo ao país 

de origem, o Brasil. A foto utilizada como plano de fundo também reflete a cultura do país e 

utiliza um símbolo conhecido tanto nacionalmente, quanto internacionalmente, o Cristo 

Redentor. A página não apresenta descrição e indica apenas a página original no item “sobre”, 

não havendo referência ao blog do 9GAG Brazil. 

 

 

Figura 5 – Fan page 9GAG Brazil 

Fonte: https://www.facebook.com/9gagbrasil?fref=ts 

 

O 9GAG Brazil foi criado pelo blogueiro brasileiro Raphael Mendes em meados de 

2012 como forma de traduzir a piadas do site original 9GAG.
17

 Visto o público brasileiro ser 

um dos 5 (cinco) no ranking mundial de acessos do 9GAG, surgiu a ideia de se fazer a versão 

brasileira. Em janeiro de 2013 foi criada a página no site de redes sociais Facebook. O 9GAG 

Brazil é um projeto que envolve outros sites, sendo assim há uma quantidade razoável de 

compartilhamentos de outras páginas, na mesma linha de humor e sátira. Possui o mesmo 

                                                           
17

 Disponível em: < http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/diversao-e-

arte/2012/01/02/interna_diversao_arte,284866/site-9gag-abre-portas-a-candidatos-a-humoristas-do-mundo-

inteiro.shtml>. Acesso em: 08/10/13. 
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caráter colaborativo de sua versão original e os mesmos temas são encontrados em suas 

publicações. Enquanto a página original possui um site, o 9GAG Brazil possui um blog do 

qual advém grande parte de suas postagens no Facebook. Conta atualmente com mais de 40 

mil fãs em sua página no Facebook e uma média de 8,3 publicações diárias, não muito longe 

da quantidade de postagens diárias do 9GAG. 

 

4.3 Seleção e apresentação do Corpus de pesquisa  

  Tendo sido delimitados os procedimentos metodológicos e feita a apresentação das 

três fan pages que compõem o objeto empírico deste trabalho, parte-se agora para explicitação 

da seleção de postagens que representam o corpus de pesquisa a partir das páginas escolhidas 

para observação. As páginas foram escolhidas baseada no interesse pessoal da autora em 

acompanhar suas postagens diariamente. 

A partir das publicações nas três páginas, foi delimitado o período de 15 de setembro a 

30 de setembro. Inicialmente havia-se estabelecido um período de 30 dias de observação, 

sendo de 01 de setembro a 30 de setembro, porém devido ao alto índice de postagens 

observado, optou-se por um período menor de análise – 15 (quinze) dias – pois este tempo se 

mostrou satisfatório ao estudo proposto e forneceu um número expressivo de conteúdo para 

análise. O período foi escolhido baseado na época mais atual, ou seja, durante o período real 

de análise e a quantidade de 4 (quatro) postagens mais curtidas mostrou-se um número 

adequado para a verificação de uma grande quantidade de ‘curtidas’ e compartilhamentos. As 

páginas analisadas possuem as seguintes quantidades de postagens no período observado: 

 

Fan Page Total de postagens Média de postagens 

diárias 

9GAG 171 11,4 

9GAG Brazil 125 8,3 

Site dos Menes 51 3,4 

Tabela 2: Total de postagens e média diária de publicações em cada fan page 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Durante período de observação foram identificadas as 4 (quatro) postagens mais 

curtidas e compartilhadas de cada página. Dentre o total de 12 (doze) postagens foram 

observadas fotos, desenhos, montagem de imagens com objetos e personalidades, apropriação 
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de imagens históricas e criação de conteúdo próprio. Mais adiante abordaremos mais sobre 

estas questões. 

O número de comentários será um aspecto que não consideraremos nesta pesquisa, 

ainda que saibamos da forte relevância dos mesmos para observação das interações entre os 

usuários. Tal opção se deu devido ao fato dos mesmos não apresentarem fatores relevantes 

para a obtenção dos resultados – no que se refere aos tipos de conteúdos mais curtidos e 

compartilhados. Explica-se: observou-se que os comentários em sua maioria são de usuários 

‘marcando’ amigos nas postagens com o intuito de tornar o conteúdo visível a eles. Outro tipo 

constante de comentários são as onomatopeias indicando riso tais como “kkkkkk” ou 

“hahahahahaha”. 

Estes critérios de seleção foram utilizados em função das postagens mais curtidas e 

compartilhadas demonstrarem o tipo de conteúdo que atrai mais as pessoas que utilizam o site 

de redes sociais Facebook, induzindo-os a curti-los e compartilha-los, atingindo assim o 

objetivo deste trabalho.  

Estas 4 (quatro) postagens de cada uma das três fan pages serão caracterizadas de 

modo a serem identificadas semelhanças que ajudem a compreender o tipo de conteúdo mais 

curtido e compartilhado nas páginas observadas. A seguir será feita uma análise individual 

das postagens e uma comparação entre as semelhanças e diferenças de cada uma delas. 
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4.3.1 Postagem 01 - 9GAG 

 

 

 

Figura 6 – Imagem da postagem 01 de 25/09/13 

Fonte: https://www.facebook.com/9gag?fref=ts 

 

 

Esta postagem ficou em primeiro lugar dentre as 4 postagens mais curtidas e 

compartilhadas da página do 9GAG. A publicação é de 25 de setembro e faz uma comparação 

entre três marcas populares de telefones celulares. A imagem é caracterizada como 

fotomontagem, feita com imagens fotográficas juntamente com elementos inseridos através de 

programas de edição, como Photoshop, por exemplo. Trata-se de um conteúdo criado pelos 

desenvolvedores da página e possui uma legenda ao lado que diz “So you think you’re the 

lucky one?”, ou traduzindo, “Então você acha que você é o sortudo?”. 

O humor da postagem está no fato de os telefones celulares da marca Nokia possuírem 

a reputação de serem indestrutíveis perante seus usuários, em comparação com outras marcas. 

A linguagem utilizada pela página é direta e dialoga diretamente com seu público. 
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4.3.2 Postagem 02 - 9GAG 

 

 

Figura 7 – Imagem da postagem 02 de 19/09/13 

Fonte: https://www.facebook.com/9gag?fref=ts 

 

Esta postagem ficou em segundo lugar dentre as 4 postagens mais curtidas e 

compartilhadas do 9GAG. A publicação é 19 de setembro e faz alusão a um jogo de 

videogame muito conhecido mundialmente, o GTA (Grand Theft Auto). A imagem é 

identificada como uma fotografia, não indicando montagens ou programas de edição à 

primeira vista.  

O conteúdo pode ter sido produzido pelos desenvolvedores, envolvendo o ato de 

fotografar, ou enviado de forma colaborativa por algum usuário. A foto possui a legenda 

“How my girlfriend surprised me this morning”, ou traduzindo, “Como minha namorada me 

surpreendeu esta manhã”. Além da legenda, pode-se visualizar dois bilhetes aparentemente 

escritos de próprio punho, um deles com os dizeres “GTA 5 Survival Pack”, ou traduzindo, 

“Kit de sobrevivência do GTA 5” e o outro com o suposto nome do namorado. 

A intenção da fotografia é  mostrar como seria a namorada perfeita para os homens 

que apreciam o jogo de videogame GTA. Percebe-se na foto alimentos de marcas conhecidas 

internacionalmente e classificados como fast foods, além de uma das maiores marcas de 

bebidas energéticas, que supostamente garantiria a energia do jogador e permitiria que ele 
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suportasse uma maior quantidade de horas até que viesse a concluir o jogo. O tipo de 

linguagem utilizada é direta e transmite uma informação, deixando o diálogo por conta dos 

usuários. 

 

4.3.3 Postagem 03 - 9GAG 

 

 

Figura 8 – Imagem da postagem 03 de 22/09/13 

Fonte: https://www.facebook.com/9gag?fref=ts 

 

A postagem ficou em terceiro lugar dentre as 4 postagens mais curtidas e 

compartilhadas na página do 9GAG. A publicação é de 22 de setembro e esboça uma situação 

cotidiana. Trata-se de uma imagem com texto identificada como um desenho ou ilustração e 

foi criada pelos desenvolvedores da página. O texto inserido na imagem diz “Just because I’m 

mad doesn’t mean I stop caring”, ou traduzindo, “Só por que sou louco não quer dizer que eu 

parei de me importar”, e é complementado pela legenda ao lado da foto que diz “Love is”, ou 

traduzindo, “Amar é”. 

A imagem possui um apelo emocional e foge do foco da página que é proporcionar o 

riso e a alegria, evidenciando que este tipo de postagem também agrada aos públicos do 

9GAG. A linguagem utilizada é uma descrição da imagem, e sem ela, a mesma não teria 

sentido. 
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4.3.4 Postagem 04 - 9GAG 

 

 

Figura 9 – Imagem da postagem 04 de 27/09/13 

Fonte: https://www.facebook.com/9gag?fref=ts 

 

Esta postagem ficou em quarto lugar dentre as postagens mais curtidas e 

compartilhadas da página do 9GAG. A publicação é de 27 de setembro e mostra duas 

situações distintas de acordo com a presença da mãe ou do pai. A imagem pode ser 

classificada como fotomontagem, utilizando-se de pessoas e situações reais para estabelecer 

uma comparação entre as situações. Classifica-se também como imagem com texto, pois a 

descrição é fundamental para o entendimento da mesma. Na parte superior da foto é visto um 

bebê no colo de uma mulher com o texto “When mom is alone with the baby”, ou traduzindo, 

“Quando a mãe está sozinha com o bebê”. Já na parte inferior da foto o texto diz “When dad 

is alone with the baby”, ou traduzindo, “Quando o pai está sozinho com o bebê”. 
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O humor da postagem está implícito na própria imagem, na qual o bebê é visto de 

forma tranquila no colo da mãe quando o mesmo encontra-se sozinho com ela e contrapondo-

se ao pai que ao ficar sozinho com o bebê o usa para fazer caretas com suas mãos. A legenda 

ao lado da foto apoia a diversão proporcionada pela figura do pai ao dizer “C’mon Dad”, ou, 

“Vamos papai”. A linguagem utilizada é descritiva da própria cena e faz com que a mesma 

adquira seu caráter humorístico. 

 

4.3.5 Postagem 01 - 9GAG Brazil 

 

 

Figura 10 – Imagem da postagem 01 de 21/09/13 

Fonte: https://www.facebook.com/9gagbrasil?fref=ts 

 

Tal postagem ficou em primeiro lugar dentre as 4 postagens mais curtidas e 

compartilhadas na página do 9GAG Brazil. A publicação é de 21 de setembro e mostra uma 

cena clássica do desenho “Os 3 Porquinhos” da Walt Disney. A imagem pode ser classificada 

como fotomontagem, utilizando aparentemente um frame do produto audiovisual juntamente 

com textos e símbolos inseridos. Tanto o texto inserido, quanto a seta vermelha desempenham 

papel fundamental na ironia sugerida pela imagem. 

O texto descreve o humor negro presente na imagem, na qual aparecem os 3 

porquinhos e uma foto na parede mostrando uma linguiça (especiaria feita a partir de carne 
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suína) com a palavra “father”, ou “pai”, logo abaixo, como sua descrição. A linguagem 

utilizada no texto que acompanha a imagem e apenas descritivo. A legenda ao lado da foto 

não possui nenhuma relação com a mesma e apenas convida o usuário a acessar mais imagens 

no site original do 9GAG. 

 

4.3.6 Postagem 02 - 9GAG Brazil 

 

 

Figura 11 – Imagem da postagem 02 de 20/09/13 

Fonte: https://www.facebook.com/9gagbrasil?fref=ts 

 

 Esta postagem ficou em segundo lugar dentre as 4 postagens mais curtidas e 

compartilhadas da página do 9GAG Brazil. A publicação é de 20 de setembro e faz uso da 

imagem de um técnico de futebol conhecido no âmbito mundial, o Joel Santana. Joel Santana 

ficou conhecido mundialmente por dirigir a equipe da África do Sul na Copa do Mundo de 

Futebol. Joel não possuía o inglês fluente e arriscava falar conforme julgava correto, o que o 

fez um fenômeno viral no site youtube, que passou a transmitir suas entrevistas irreverentes. 

A mistura entre o inglês e o português tornou-se a marca registrada de Joel Santana e 

propiciou diversos tipos de memes e vídeos feitos por usuários da web.  



51 
 

A imagem pode ser classificada como uma fotomontagem, pois se utiliza da fotografia 

da celebridade juntamente com elementos inseridos através de programa de edição. Também é 

caracterizada como imagem com texto, utilizando palavras em inglês e em português, pois são 

características marcantes da personalidade ilustrada. O texto da parte superior da imagem diz 

“Seu vídeo ‘10 de setembro de 2013 2:01’ está pronto para assistir. Você pode assisti-lo agora 

ou selecionar uma miniatura” e o texto da parte inferior da imagem mostra uma fala de Joel 

Santana que diz “Você tá de brincadeira comigo cara?”. Este texto na imagem ilustra a ideia 

do personagem estar conversando consigo mesmo. A legenda ao lado da foto não possui 

relação descritiva com a mesma. 

 

4.3.7 Postagem 03 - 9GAG Brazil 

 

 

Figura 12 – Imagem da postagem 03 de 28/09/13 

Fonte: https://www.facebook.com/9gagbrasil?fref=ts 

 

 Esta imagem ficou em terceiro lugar dentre as 4 imagens mais curtidas e 

compartilhadas da página do 9GAG Brazil. A publicação é de 20 de setembro e utiliza a 

imagem fraterna de uma avó para exemplificar uma situação que talvez diversos usuários já 

tenham se deparado.  A postagem pode ser classificada como fotografia com texto, pois 

utiliza uma imagem real juntamente com um texto descritivo e inserido na própria imagem. O 

humor está presente na identificação que os usuários da página do 9GAG Brazil podem ter 
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estabelecido com a imagem. A situação da avó que erra por vezes o nome do neto ao chamá-

lo é bastante comum na vida de muitas pessoas. 

O texto que acompanha a imagem diz que “Vó que acerta o nome do neto sem citar 

uns 3 primos primeiro é poser”. O termo poser literalmente significa “alguém que faz pose”
18

 

e é um termo que descreve alguém que afirma fazer parte de uma subcultura, ou seja, seria 

alguém que finge ser o que não é. A linguagem utilizada é informal e consiste no elemento 

principal da postagem, pois se a imagem fosse separada do texto, o mesmo faria sentido 

sozinho, porém a imagem não direcionaria a produção de sentido da mesma forma que com o 

texto inserido. 

 

4.3.8 Postagem 04 - 9GAG Brazil 

 

 

Figura 13 – Imagem da postagem 04 de 26/09/13 

Fonte: https://www.facebook.com/9gagbrasil?fref=ts 

 

Esta postagem ficou em quarto lugar dentre as 4 imagens mais curtidas e 

compartilhadas na página do 9GAG Brazil. A publicação é de 26 de setembro e faz uma 

relação entre uma cena do filme “O Iluminado”, de 1980 e uma situação recorrente que ocorre 

com muitos usuários da web, que é o oferecimento de instalação do dicionário Babylon. 

                                                           
18

 Disponível em: < http://www.significados.com.br/poser/>. Acesso em: 11/10/13 
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A postagem pode ser classificada como fotomontagem, utilizando um frame da cena 

do filme com imagens externas inseridas a partir de programas de edição. A cena tradicional 

do filme “O Iluminado” que é mostrada na imagem é quando aparece o personagem do ator 

Jack Nicholson através da porta rompida por um machado. No lugar de seu rosto foi inserido 

o símbolo do dicionário Babylon para estabelecer uma comparação entre a reação da 

personagem do filme e a reação do usuário da web ao se deparar com o anúncio “Você deseja 

instalar o Babylon?”, e neste contexto estabelece-se o humor da postagem. A linguagem 

utilizada estabelece relação direta com a imagem e é descritiva da situação. No entanto, para 

acompanhar o humor da imagem faz-se necessário o conhecimento pré-estabelecido da cena 

do filme em questão. A legenda ao lado da foto não possui relação com a mesma. 

 

4.3.9 Postagem 01 – Site dos Menes 

 

 

Figura 14 – Imagem da postagem 01 de 17/09/13 

Fonte: https://www.facebook.com/SiteDosMenes?fref=ts 

 

 Esta imagem ficou em primeiro lugar dentre as 4 imagens mais curtidas e 

compartilhadas na página do Site dos Menes. A publicação é de 17 de setembro e utiliza a 

imagem do jogador de futebol boliviano, mas que joga no Brasil, Marcelo Moreno. O jogador 

possui fama de sair regularmente em ‘baladas’ e por isso tornou-se a figura central da 
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postagem. A publicação pode ser classificada como fotografia com texto inserido, pois utiliza 

a foto real do jogador juntamente com uma frase descritiva e humorística. 

O texto faz uma brincadeira com a ideia de muitas pessoas que saem na ‘balada’ 

frequentemente e são classificados como ‘baladeiros’ utilizam a palavra top para descrever a 

festa, indicando que ela está muito boa. No entanto, a frase utilizada é “A festa está 

agradabilíssima”, subvertendo assim o termo top, que supostamente seria usado pela maioria 

das pessoas que frequentam festas noturnas. A legenda ao lado da foto explica o novo ‘mene’, 

caracterizando a subversão, e é parte fundamental para o entendimento da imagem. 

 

4.3.10 Postagem 02 – Site dos Menes 

 

 

Figura 15 – Imagem da postagem 02 de 20/09/13 

Fonte: https://www.facebook.com/SiteDosMenes?fref=ts 

 

A postagem acima ficou em segundo lugar dentre as 4 postagens mais curtidas e 

compartilhadas da página do 9GAG Brazil. A publicação é de 20 de setembro e utiliza a 

imagem da família da cantora e dançarina Carla Perez e do cantor Xanddy, conhecido por 

fazer parte do grupo Harmonia do Samba. A publicação pode ser classificada como fotografia 

e por si só não produz sentido no espectador. Necessita de uma descrição, que neste caso está 

na legenda ao lado da foto dizendo “Novo mene: a famíla axé-gótica”. O humor se dá a partir 
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das vestimentas de todos os membros da família e de suas expressões faciais indicando 

seriedade, enquanto que normalmente Xanddy e Carla Perez são vistos sorrindo e vestindo 

roupas coloridas em seus shows musicais que trabalham com os ritmos axé e samba. As duas 

crianças vistas na fotografias são filhos do casal e complementam a cena inusitada.  

Esta postagem ganha em elementos humorísticos se o sujeito souber do contexto do 

qual derivou o conceito desta imagem. Algumas atrizes da atual novela das 21h da Rede 

Globo (Amor à Vida) vestiram-se de preto como forma de protesto no dia da votação dos 

embargos infringentes do ‘mensalão’. A foto, que circulou muito nos sites de rede social, 

acabou virando motivo de chacota e piada, gerando diversas fotomontagens.  

 

4.3.11 Postagem 03 – Site dos Menes 

 

 

Figura 16 – Imagem da postagem 03 de 24/09/13 

Fonte: https://www.facebook.com/SiteDosMenes?fref=ts 

 

 Esta postagem ficou em terceiro lugar dentre as 4 postagens mais curtidas e 

compartilhadas da página do Site dos Menes. A publicação é de 24 de setembro e mostra 

estudantes acampados aguardando a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). 
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A publicação pode ser classificada como fotomontagem pois utiliza uma fotografia 

real porém acrescenta elementos por meio de programas de edição de imagem utilizando-se 

de uma notícia verídica subvertida. A imagem original na qual esta postagem baseou-se foi na 

fotografia de fãs do cantor canadense Justin Bieber que estavam acampados no local de 

realização do show meses antes da realização do mesmo. 

O humor está presente na subversão da imagem, que trabalha com uma situação 

inusitada e improvável, que seria uma fila de estudantes acampados para realizar o ENEM. A 

sátira e a crítica se dão por meio das condições atuais da educação brasileira, que faz com que 

estudantes que realmente parecessem dedicados à sua instrução sejam motivos de chiste. O 

professor Pasquale, mencionado no título da suposta reportagem, é um professor de português 

que fez participações na televisão brasileira e mantém uma coluna no site da Rádio Globo 

tirando dúvidas sobre a língua portuguesa
19

. A legenda ao lado da foto é complementar ao 

sentido da mesma, apresentando apenas o “novo mene”.  

 

  

                                                           
19

 Disponível em: < http://radioglobo.globoradio.globo.com/com-a-palavra,-o-professor-pasquale/COM-A-

PALAVRA-O-PROFESSOR-PASQUALE.htm>. Acesso em 11/10/13. 
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4.3.12 Postagem 04 – Site dos Menes 

 

 

Figura 17 – Imagem da postagem 04 de 24/09/13 

Fonte: https://www.facebook.com/SiteDosMenes?fref=ts 

 

 Esta postagem ficou em quarto lugar dentre as 4 postagem mais curtidas e 

compartilhadas na página do Site dos Menes. A publicação é de 24 de setembro – mesma data 

da postagem que ficou em terceiro lugar – e utiliza a imagem do cantor vocalista da banda 

punk rock Ramones. 

A publicação pode ser classificada como desenho com características de pintura 

juntamente com uma fotografia real inserida na estampa da camiseta, e para ter significação 

depende de descrição. A legenda ao lado da imagem diz “Novo Mene: a polêmica do ramones 

que foi ao show do rock in rio com camiseta de menina”, subvertendo a situação original de 

que muitas meninas utilizaram camisetas dos Ramones apenas por acharem bonitas, mas sem 

saberem que se tratava de uma banda musical. De modo que a imagem ilustra o oposto de 

uma situação ocorrida e exige um conhecimento prévio para que o humor seja entendido. 

 

4.4 Análise das postagens observadas  

Tendo em vista as 12 postagens analisadas, a tabela abaixo fornece um resumo da 

quantidade de “curtidas” e compartilhamentos de cada uma delas: 
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Postagens Curtidas Compartilhamentos 

Postagem 1 9GAG 361.531 mil 45.856 mil 

Postagem 2 9GAG 271.207 mil 22.133 mil 

Postagem 3 9GAG 202.296 mil 30.575 mil 

Postagem 4 9GAG 191.044 mil 25.110 mil 

Postagem 1 9GAG Brazil 1.152 mil 342 

Postagem 2 9GAG Brazil 845 254 

Postagem 3 9GAG Brazil 842 351 

Postagem 4 9GAG Brazil 812 294 

Postagem 1 Site dos Menes 6.332 mil 628 

Postagem 2 Site dos Menes 6.321 mil 509 

Postagem 3 Site dos Menes 6.137 mil 1.150 mil 

Postagem 4 Site dos Menes 5.969 mil 1.171 mil 

Tabela 3: Curtidas e Compartilhamentos das 12 postagens analisadas 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Assim, após a análise individual de cada uma das postagens das três fan pages, se 

apresentará agora as informações principais observadas ao fazer-se a comparação entre elas 

quanto ao tipo de conteúdo mais curtido e compartilhado, bem como retomar alguns conceitos 

teóricos que ajudaram a classificar as postagens. Os elementos observados e que permitiram 

para categorizar as imagens foram os seguintes: 

 

a. Fotomontagem: processo no qual se adicionam elementos à imagem fotográfica 

através de programa de edição de imagem, podendo ser objetos, textos, dentro 

outros; 

b. Fotografia: imagem original obtida através da câmera fotográfica, sem edições; 
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c. Desenho/ilustração: imagem pictórica construída por um sujeito para representar 

algo; 

d. Frame: cena ou recorte de um produto audiovisual; 

e. Notícia: além de possuir a imagem, transmite informação de caráter noticioso 

baseado em acontecimentos reais. 

 

A partir da observação das 12 (doze) postagens, foi observada a preponderância de 

certos elementos e escolhidas quais as características a serem observadas. O tipo de imagem 

revela quais as categorias induzem mais ao ‘curtir’ e ao compartilhar, juntamente com os 

elementos que a complementam na construção de seu significado, como a presença de texto, 

legendas ou se a imagem é autoexplicativa. A presença de celebridade foi designada como 

uma categoria por estar presente em um terço das imagens postadas e demonstrar o quanto 

ainda a mídia pauta os assuntos presentes em outros meios como a internet e está presente na 

cibercultura. As celebridades não estão presentes apenas no recorte selecionado de postagens, 

mas em inúmeras outras durante o período de observação deste trabalho. A tabela a seguir 

apresenta uma categorização quanto ao tipo das 12 (doze) postagens observadas e suas 

características principais: 

 

 Tipo de 

Imagem 

Imagem/ 

texto 

Presença 

de legenda 

Imagem 

autoexplicativa 

Necessita 

de texto 

Presença de 

celebridade 

Postagem 1 

9GAG 

Fotomontagem X X  X  

Postagem 2 

9GAG 

Fotografia  X X   

Postagem 3 

9GAG 

Desenho/ 

Ilustração 

X X  X  

Postagem 4 

9GAG 

Fotomontagem X X X X  

Postagem 1 

9GAG 

Fotomontagem X   X  
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Brazil / frame 

Postagem 2 

9GAG 

Brazil 

Fotomontagem X   X X 

Postagem 3 

9GAG 

Brazil 

Fotografia X   X  

Postagem 4 

9GAG 

Brazil 

Fotomontagem

/ frame 

X  X   

Postagem 1 

Site dos 

Menes 

Fotografia X X  X X 

Postagem 2 

Site dos 

Menes 

Fotografia  X  X X 

Postagem 3 

Site dos 

Menes 

Fotomontagem

/ notícia 

X X  X  

Postagem 4 

Site dos 

Menes 

Fotomontagem 

com ilustração 

 X  X X 

Quadro 1: Categorias de análise em relação às postagens 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Quanto ao tipo de imagem, pode-se perceber, a partir da análise das postagens, que a 

maioria delas encaixa-se na categoria fotomontagem (7 imagens), seguida pela fotografia (4 

imagens) e contando apenas com uma ilustração ou desenho. Das 12 imagens, 9 são imagens 

que contém texto e apenas 3 são somente imagens. 

A presença de legendas é encontrada em 8 dentre as 12 postagens e as 4 que não 

possuem legenda são da fan page 9GAG Brazil.  

Apenas 2 imagens são autoexplicativas e não necessitam de texto para acompanhá-las 

na produção de sentido. 
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Celebridades são encontradas em 4 das 12 imagens e 3 delas aparecem na fan page 

Site do Menes. 

Neste contexto, foi possível observar que estas 12 imagens mais curtidas e 

compartilhadas contém muitas fotomontagens e fotografias de pessoas, situações, marcas, 

celebridades e elementos culturais da vida de pessoas no mundo inteiro, visto uma das páginas 

analisadas possuir alcance internacional (9GAG). A presença destes elementos causa um 

efeito de pertencimento e familiaridade aos usuários, fator já analisado por Recuero (2011) a 

respeito da formação de comunidades e grupos nas redes sociais e abordados na 

fundamentação teórica deste trabalho. A produção de capital social, uma das características 

das redes sociais na internet, é outro elemento estreitamente relacionado ao compartilhamento 

de informações. De acordo com Recuero (2001) existem dois tipos de capital social que 

surgem com a difusão das informações:  

 Capital social relacional, no qual o apelo é claramente de integração e 

estreitamento dos laços sociais;  

 Capital social cognitivo, cujo objetivo é gerar conhecimento.  

 

O compartilhamento demonstra a necessidade do usuário em encontrar pontos de vista 

e gostos semelhantes aos seus dentre seus amigos na rede, estreitar os laços sociais e gerar 

conhecimento a respeito do conteúdo compartilhado. 

 A partir do período de tempo observado em cada fan page, as 12 postagens 

selecionadas, evidenciando o tipo de conteúdo mais curtido e compartilhado, forneceram 

algumas informações sobre os usuários de redes sociais na internet. Notou-se que dentre as 12 

postagens, todas estão dentro da categoria imagem, não havendo a presença de nenhum vídeo, 

apesar das páginas publicarem alguns. Os vídeos postados possuíam um índice baixo de 

‘curtidas’ e compartilhamentos e a maioria contava com links externos que levavam o usuário 

até o site ou blog da fan page. O tempo maior desprendido pelo usuário ao ser direcionado a 

um site ou blog para assistir um vídeo pode ser um dos motivos deste baixo índice de 

‘curtidas’, pois é necessário assistir ao vídeo para depois retornar a pagina e curtir a postagem, 

enquanto que a imagem fornece um caminho mais direto e objetivo e que demanda menos 

tempo. 

 A criação de conteúdo próprio foi outro fator observado ao analisar-se a quantidade de 

‘curtidas’ e compartilhamentos das imagens. Estando a maioria delas dentre a categoria de 
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fotomontagem, nota-se que os conteúdos criados pelas próprias páginas, ou no mínimo 

manipulados por elas, geram bastante repercussão entre os usuários. 

A inserção de textos na imagem, com a utilização de linguagem, humorística ou não, 

mostrou-se fundamental para o entendimento da maioria das postagens e importante para o 

percentual de ‘curtidas’. As legendas podem ser complementares neste caso de uso de texto na 

própria imagem, porém fundamentais naquelas postagens em que se apresenta apenas a 

imagem, sendo ela fotografia ou ilustração.  

 Utilizando a classificação de memes proposta por Recuero (2006) é possível fazer as 

seguintes observações quanto às 12 postagens: 

Referente à fidelidade da cópia: 

a) Replicadores: dentre as 12 postagens analisadas não foi encontrado meme replicador, 

pois não havia alta fidelidade de uma cópia em nenhum deles; 

b) Miméticos: os memes do Site dos Menes apresentam mais derivações de imagens 

originais, utilizando os mesmos elementos e havendo apenas a mudança de 

personagens na fotografia, podendo ser classificados como miméticos, enquanto que 

as fan pages 9GAG e 9GAG Brazil utilizam-se mais de criações de memes próprios. 

 

Referente à longevidade: 

a) Persistentes: por serem memes que permanecem durante um longo tempo, o período de 

análise não permitiu esta classificação; 

b) Voláteis: durante o período observado, os memes das três fan pages se encaixariam 

nesta classificação, porém um período maior de análise poderia modificar o fato e 

alguns deles tornarem-se persistentes; 

 

Referente à fecundidade: 

a) Epidêmicos: a maioria das postagens das três páginas pode ser enquadrada nesta 

categoria visto serem originárias de modismos, formas de comportamento e utilizarem 

marcas ou celebridades e possuírem grande fecundidade, excetuando-se apenas as 

ilustrações; 

b) Fecundos: nenhuma das postagens observadas se enquadra nesta categoria visto não 

fazerem parte de grupos menores e mais fechados; 
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Referente ao alcance: 

a) Globais: todas as postagens podem ser caracterizadas como globais, pois aparecem 

dentre os laços fracos e possui grande alcance entre nós distantes. 

b) Locais: devido aos memes locais serem restritos apenas a laços fortes, as postagens 

observadas não se encaixam nesta categoria. 

 

Referente ao tipo de conteúdo das 12 (doze) postagens foram observadas suas 

características e atribuídas algumas categorias quanto às imagens:  

 A postagem 1 do 9GAG foi relacionada a um tipo de tecnologia (celulares) 

aliada à divulgação indireta de algumas marcas de aparelhos; 

  As postagens 2 do 9GAG e 4 do 9GAG Brazil encaixam-se na categoria 

‘marcas’ por utilizarem imagem fotográfica como forma indireta de divulgação 

de alguma marca; 

 As postagens 3 e 4 do 9GAG, a 3 do 9GAG Brazil  e a 3 do Site dos Menes 

pertencem à categoria ‘criação própria’, pois se tratam de conteúdo produzido 

pelas próprias páginas, porém com apropriações de outras imagens, seja 

utilizando imagens fotográficas, seja através de ilustrações;  

 As postagens 2 do 9GAG Brazil e as postagens 1, 2 e 4 do Site dos Menes 

encaixam-se na categoria ‘celebridade’ pois utilizaram imagens de pessoas 

conhecidas no ambiente artístico;  

 A postagem 1 do 9GAG Brazil utilizou um desenho animado que pode-se 

classificar como ‘entretenimento’. 

 

Cabe aqui analisarmos as postagens que ficaram em primeiro lugar dentre as mais 

curtidas e compartilhadas de cada uma das 3 fan pages e retomar suas características quanto 

ao tipo de conteúdo e categorias: 

a) Tecnologia e marcas: a imagem mais curtida e compartilhada da página do 

9GAG refere-se a marcas de celulares dentre as mais conhecidas e vendidas 

mundialmente. 

b) Entretenimento: a imagem que ficou em primeiro lugar na página do 9GAG 

Brazil refere-se a um desenho da Disney conhecido mundialmente e que 

atravessou gerações, Os Três Porquinhos.  
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c) Celebridade: a postagem mais curtida e compartilhada da página do Site dos 

Menes utiliza uma celebridade conhecida especialmente no ramo 

futebolístico, pois se trata do jogador boliviano Marcelo Moreno. 

 

As três pertencem a categorias diferentes de conteúdo (tecnologia e marcas, 

entretenimento e celebridade), porém percebe-se uma característica em comum, ambas são 

relacionadas a pessoas e marcas conhecidas mundialmente. Ou seja, a probabilidade de atingir 

pessoas de locais e culturas diferentes e causar reconhecimento por parte delas é maior 

comparada com algum conteúdo menos genérico.  

Neste âmbito é possível retomar os valores relacionados ao capital social, propostos 

por Recuero (2011) e que são intrínsecos à intenção do compartilhamento, ou seja, o efeito 

que sujeito deseja produzir na rede ao curtir e compartilhar um conteúdo: 

 Visibilidade: sendo a rede virtual constituída de nós, quanto mais conexões o 

ator social tiver, mais visível ele ficará para uma maior quantidade de 

indivíduos.  

 Reputação: a reputação é reflexo do comportamento e confiança quanto às 

informações repassadas pelos atores sociais, a percepção que alguém 

desenvolve pelos demais atores.  

 Popularidade: é relacionada à audiência gerada pelos conteúdos publicados e 

com a posição do ator dentro de uma rede social. Números de comentários, 

‘curtidas’, visitas ao perfil, podem revelar o nível de popular do ator.  

 Autoridade: relacionada ao poder de influência dentro da rede, a autoridade é 

uma maneira de o ator usar de persuasão com suas conexões.  

 

Retomando os valores apresentados por Recuero (2011) é possível relacionar os tipos 

de conteúdos mais curtidos e compartilhados com o comportamento dos sujeitos. Conforme 

citados, as três postagens mais curtidas e compartilhadas referem-se a assuntos globais, que 

podem trazer maior visibilidade, reputação, popularidade ou autoridade aos sujeitos que 

disseminarem estes conteúdos.  

A noção de comunidade, trazida por Recuero (2011) e Lemos (2010) ajuda a 

compreender as dinâmicas do compartilhamento de conteúdos nas fan pages e a opção de 

‘curtir’ tais páginas. As fan pages são páginas abertas, que não dependem de autorização ou 

aprovação para se ter acesso às suas postagens. O botão ‘curtir’ é uma escolha do sujeito a 
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partir de seus interesses pessoais. De modo que ao ‘curtir’ uma página, o sujeito passa a 

participar de um grupo, local ou global, dependendo do alcance da página. A partir do 

momento em que a pessoa ‘curte’ a página, as atualizações e postagens da mesma passam a 

aparecer em sua linha do tempo, tendo ele acesso e possibilidade de ‘curtir’ e compartilhar os 

conteúdos, podendo assim atrair novas pessoas, que possuam o mesmo interesse, para a fan 

page. Desta forma, as fan pages são espaços nos quais sujeitos que compartilham de um 

mesmo interesse podem interagir independentemente do nível de seus laços, podendo ser 

fracos ou fortes. 

As três fan pages escolhidas para análise são conhecidas pelo caráter humorístico de 

seus memes, portanto a relação entre o ‘curtir’ e compartilhar estes conteúdos também 

evidencia a intenção do sujeito e s valores que este tipo de conteúdo produz. 

Quanto às teorias a respeito do humor, Bergson (1978) diz que o riso possui uma 

função social e que se trata de uma reação em grupo, não existe riso isolado. Certamente esta 

função social do riso atribui-se ao efeito que ele causa nas pessoas. “O cômico exige algo 

como certa anestesia momentânea do coração para produzir todo o seu efeito. Ele se destina à 

inteligência pura [...] Não desfrutaríamos o cômico se nos sentíssemos isolados. O riso parece 

precisar de eco” (BERGSON, 1978, p.13). 

Neste contexto é possível relacionar a comicidade com as postagens analisadas, visto 

estas cumprirem a função social do riso, de produzir o eco citado por Bergson (1978). Outra 

faceta do humor, já mencionada no embasamento teórico, e presente em algumas das 

postagens observadas é a ironia. Conforme já citado, a ironia é muito utilizada em memes que 

subvertem situações sérias de modo a lhes conferir caráter cômico. 

Especialmente na fan page Site dos Menes este tipo de humor é perceptível, pois ela se 

utiliza dos memes para satirizar situações, notícias e personagens da mídia, dentre outros. A 

ironia, de acordo com Freud (1987/1989), necessita de uma pré-conhecimento do outro a fim 

de entender o sentido da comicidade imposta, ou esta passará despercebida. Desta forma 

estabelece-se a essência dos memes, estar informado a respeito do assunto que gerou sua 

criação para que provoque o riso. A rápida disseminação de conteúdo que a internet 

proporciona faz com que um grande número de pessoas esteja informado e sempre atualizado 

a respeito dos acontecimentos em um curto período de tempo, o que faz com que os memes 

gerados a partir destes acontecimentos sejam rapidamente compreendidos e compartilhados 

através das redes sociais, causando a multiplicação infinita do conteúdo. O compartilhamento 

de um conteúdo de um sujeito no Brasil está ao alcance de seu contato na rede que se localiza 
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na Inglaterra, apenas para um exemplo. De modo que atualmente, grande parte dos memes 

tem o potencial de serem globais. 

A partir de todas as informações descritas até então, as dinâmicas e características das 

redes sociais na internet estão intrinsecamente ligadas ao tipo de conteúdo mais curtido ou 

compartilhado. A comicidade presente em tais conteúdos mostrou-se também fator 

preponderante para a disseminação da informação. As categorias de imagens descritas acima 

indicam que as postagens mais curtidas e compartilhadas relacionam-se a temas globais e que, 

portanto, possuíram maior alcance na rede, entendimento e identificação de um número maior 

de sujeitos. De modo que foi possível observar os tipos de memes de humor mais curtidos e 

compartilhados nas três fan pages escolhidas e observar suas características a partir do 

embasamento teórico que direcionou esta observação e permitiu que os apontamentos acima 

fossem feitos, atingindo assim o objetivo deste trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As redes sociais na internet se encontram em um momento de ascensão no atual 

contexto das tecnologias mediadas pelo computador. Conforme discutido neste trabalho, as 

redes sociais, antigamente restritas ao espaço geográfico, estenderam-se vertiginosamente 

para a internet devido às inúmeras facilidades que o meio concede e às infinitas possibilidades 

de socialização entre pessoas de toda a rede mundial de computadores. Muito ainda se fala 

sobre a substituição propriamente dita dos encontros presenciais, mas conforme apontado por 

alguns autores somos seres sociais, que necessitam da presença física do outro, e, portanto, a 

internet não viria como substituta de tais encontros, mas como agregadora. Além do contato 

físico ainda seria possível conversar à distância, estender os laços fortes e ampliar os fracos.  

 As dinâmicas presentes nas redes sociais demonstram que as atividades ali praticadas 

são reflexo do comportamento humano natural. A necessidade do riso e do compartilhamento 

de informações não é fator novo e presente apenas na internet, é apenas a transposição de tais 

motivações para um meio que atinge uma maior quantidade de pessoas e torna a disseminação 

de conteúdo global. De acordo com o que já foi apontado, o riso cumpre uma função social, 

ele precisa de eco. O ser humano através dos séculos sempre encontrou uma forma de 

perpetuar o riso, seja através do teatro, da literatura, da televisão e contemporaneamente, na 

internet, ele busca este eco, esse compartilhamento. A escolha do tema a respeito dos memes 

de humor surgiu a partir de minha própria experiência vivida nas redes sociais, e da 

necessidade de partilhar com outras pessoas o que considerava cômico e que pudesse 

provocar o riso no outro. 

 Juntamente com a necessidade de compartilhar informações e disseminar o riso, os 

atores sociais desejam construir seu capital social nas redes sociais na internet. Suas ações são 

motivadas pelo resultado que desejam alcançar ao publicar uma imagem, uma fotografia, uma 

notícia, um vídeo, dentre outros conteúdos. A quantidade de “curtidas” em suas postagens o 

tornará uma pessoa mais popular na rede, e fará com o que o sujeito atinja mais visibilidade. 

A reputação é outro valor que grande parte dos atores buscam ao interagiram em uma rede 

social. O tipo de conteúdo que ele compartilhar, e até mesmo seus comentários em 

publicações alheias lhe conferirão uma boa ou uma má reputação. Seu conhecimento a 

respeito de certos assuntos e a confiança que transmite em suas publicações pode tornar o ator 
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uma autoridade. Todos estes valores ligados às dinâmicas das redes sociais fazem com que 

alguns sujeitos busquem a aceitação de sua rede através de um comportamento que ele julgue 

ser mais bem recebido, constituindo assim uma personalidade ligada ao meio, diferente do 

que ele realmente é em sua vida particular. 

 A formação de grupos ou comunidades é outra necessidade social do ser humano, e 

não poderia ser diferente na internet. Seja por afinidade, interesses em comum ou apoio a 

alguma causa, a grande maioria dos usuários de redes sociais na internet participa de algum 

grupo. Novamente se pode citar o sentimento de pertencimento intrínseco aos humanos. 

Todos desejam fazer parte de algo maior, mesmo que seja participar de um grupo no qual a 

possibilidade de encontro presencial é muito remota. Mas a motivação encontra-se na 

sociabilidade e no poder de engajamento que as redes sociais incutiram nas pessoas que as 

utilizam. Seu comportamento modifica-se à medida que o sujeito é impelido pela ‘multidão’ 

de atores sociais a partir das discussões geradas nos grupos. Esta situação pode estender-se 

tanto para grupos pequenos, nos quais os atores possuem laços fortes, quanto para grupos 

grandes nos quais a maioria dos integrantes possui apenas laços fracos.  

 As teorias apresentadas neste trabalho direcionaram o olhar para o objeto de estudo e 

permitiram que fossem observadas suas características, as quais demonstram quais os tipos de 

conteúdos de humor mais curtidos e compartilhados nas páginas do 9GAG, 9GAG Brazil e 

Site dos Menes. A partir da análise das postagens, foi possível observar o que mais agrada aos 

usuários a ponto de motivar o compartilhamento. Naturalmente, levando em consideração que 

este estudo trouxe apenas uma pequena fração de informações encontradas nas três fan pages 

e contou com um período determinado de observação. Porém a análise foi de grande 

contribuição pessoal quanto ao que evidenciou a respeito de fatores culturais e 

comportamentais. Estando dentre as postagens mais curtidas e compartilhadas dos três sites os 

temas tecnologia, celebridade e entretenimento mostram quais os principais interesses dos 

sujeitos que curtem as fan pages analisadas. O número de ‘curtidas’ demonstra o alcance dos 

memes de humor e sua popularidade no site de rede social Facebook. Atualmente existem 

incontáveis fan pages de humor que se utilizam de memes para provocar o riso, a ironia, o 

sarcasmo, dentre outras emoções. 

 Após a observação das três páginas escolhidas para a análise, foi possível perceber que 

nem todos os conteúdos são relacionados a memes de humor (ainda que as fan pages se 

denominem ou associem a conteúdos de memes de humor), especialmente no que tange à 

classificação quanto à longevidade, a qual se refere a memes que permanecem durante um 
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longo tempo na web, sendo replicados e compartilhados especialmente pelos usuários do site 

Facebook. Grande parte dos memes vistos na web possuem uma tendência à viralização, 

porém devido ao recorte temporal escolhido para a análise, percebeu-se que os conteúdos das 

páginas 9GAG, 9GAG Brazil e Site dos Menes possuem uma tendência a serem 

compartilhados durante um período mais curto de tempo, visto a alta quantidade de conteúdo 

produzido que proporciona ao usuário novas possibilidades de compartilhamento a cada dia. 

Com este estudo pretendeu-se apresentar algumas das páginas mais atuais e em 

ascensão no ano de 2013, bem como estabelecer-se um comparativo entre as três fan pages, 

utilizando uma página de alcance global e com maior visibilidade – o 9GAG – e outras duas 

páginas mais conhecidas no Brasil e derivadas da primeira. Ainda existem muitas 

possibilidades de estudo a serem feitas a partir de redes sociais na internet. A cada dia surgem 

novas plataformas que permitem novas formas de interação e disseminação de informações. 

Como estudante de comunicação social, acredito que o tema memes de humor é bastante rico 

e fornece dados importantes para o estudo da sociabilidade e da cultura presentes nas redes 

sociais da internet.  
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