
 

 

Memes transformam a comunicação no mundo virtual 

Juracy Pinheiro investiga a origem e a finalidade da produção de imagens “técnico-

meméticas” para a internet.  
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A produção de memes na internet foi tema da dissertação de mestrado de Juracy 

Pinheiro, aluna do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UERJ. Defendida 

em 2016, com orientação do professor Erick Felinto, “A imagem técnico-memética no 

Facebook” investiga os efeitos das imagens produzidas por aparelhos tecnológicos na 

atualidade, com foco nos memes – imagens, geralmente com texto, feitas e propagadas 

nas redes sociais.  

A autora faz uma análise da relação imagem-texto ao traçar um panorama 

histórico da manipulação da imagem na comunicação até chegar à atualidade. A escolha 

dos memes da página do Facebook “Suricate seboso” como objeto de pesquisa se dá 

justamente por sua composição simultânea de imagem e texto. Geralmente ligados ao 

humor, dotados de significado simbólico e compartilhados massivamente nas redes, eles 

exemplificam essa mudança na maneira que nos comunicamos hoje.  

O meme é apresentado como produto cultural vivo, pois se ressignifica por meio 

do compartilhamento em cada rede social. Ou seja, a cada reprodução, a imagem 

compartilhada atribui novos sentidos e elementos à narrativa. Toda essa construção 

coletiva da mensagem reforça a necessidade de se comunicar e fazer parte de um grupo, 

mesmo que virtual. Na fan page analisada esses elementos de identificação se reforçam, 

pois, a página brinca com vivências cotidianas de uma cultura específica (a nordestina) 

por meio dos memes.  

Para Juracy, é justamente essa possibilidade da criação de afetos entre as pessoas 

que levam os memes a fazerem tanto sucesso. “É mais sobre a criação de um ecossistema 

no qual as pessoas podem estar perifericamente conectadas umas às outras através dos 

dados gerados nas suas interações em rede”, afirma em sua dissertação.  

Os estudos sobre os memes ainda são escassos. “Dada a significância que tais 

unidades têm ganhado na cultura digital, como uma espécie mesmo de folclore pós-

moderno que ultrapassa os limites da própria Internet, faz-se cada vez mais necessários 

estudos aprofundados sobre o tema, em especial acerca da memesfera brasileira, estudos 

estes ainda bastante escassos – principalmente se considerarmos que nosso país é fonte 

de uma das maiores e mais criativas produções de conteúdo digital”, argumenta Juracy.  

 


