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RESUMO

A forma de consumir e produzir informações sofreu uma mudança radical com o ciberespaço. A produção de conteúdo, antes pertencente aos 
detentores do poder midiático, passou a ser democratizada com a internet e o consumidor de informação age como produtor e distribuidor de 
conteúdo. A posição espectadores se distancia no ciberespaço. Para Lévy (1999) a sociedade abandonou a condição passiva de receptores, porque 
no ambiente online encontra possibilidades de manifestar ideias, criar informações, compartilhar conteúdo e externar suas opiniões agindo com 
engajamento crítico para com as questões sociais, solidificando posicionamentos e os disparando na velocidade dos cliques. É uma 
democratização de opiniões construídas com a tecnologia digital e disparadas nos sítios e nas redes sociais de relacionamentos e na política 
principalmente por meio dos memes. A internet permite essa democratização de pensamentos e dá a possibilidade para o cidadão adotar 
posicionamentos produtivos, socializados, críticos, criativos, multifacetados e ser ouvido, curtido, compartilhado e “viralizado”. Essa geração se 
aproveita da tecnologia para falar e ser ouvida e utilizam-se do ciberespaço como uma mola propulsora de opiniões e informações construídas, 
recriadas, reinterpretadas afastando-se cada vez mais das comunicações coercitivas e segmentadas, que exalam pensamentos e posicionamentos 
unilaterais. Esses campos de discussão fazem ressoar opiniões feitas com a prática que Jenkins (2008) definiu como a cultura participativa, em que 
se desenvolve a habilidade de tomar decisões, opinar, de aumentar sua consciência social e sua participação nas discussões destas questões 
ativamente, sem os filtros impostos pela mídia tradicional, sem mediação, mostrando as visões prismáticas de todos os pontos. O trabalho 
identificou os memes utilizados no momento que antecedeu o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e salientou a participação social no 
processo e nas manifestações mimetizadas demonstrando engajamento social. A hipótese validada pelos resultados é que o cidadão está 
interagindo de forma humorada, lúdica e crítica dos processos políticos do país. O objetivo foi identificar como essa comunicação é usada para 
refletir a imagem da presidente, utilizando o humor e o lúdico transformando o ciberespaço em uma nova esfera pública capaz de retomar a 
participação nas questões políticas. Como instrumento metodológico foi utilizado a análise do conteúdo dos memes que foram coletados da 
internet no período pré-impeachment. Esse resumo é um recorte de uma pesquisa maior que ainda está em andamento e tem previsão de 
término para setembro de 2017. Para categorizar os conteúdos utilizou-se como matriz taxonômica que contempla a categorização dos memes 
coletados. O escopo do recorte é de 100 memes que foram divididos entre Memes Persuasivos (42), Memes de ação popular (10), Memes de 
discussão pública (48). O recorte foi para validar a análise que foi feita por duplo cego das autoras. A coleta se deu por monitoramento feito no 
Facebook, a partir de expressões e hashtags referentes às manifestações entre os períodos compreendidos entre 30 de julho a 30 de outubro de 
2016, buscando exclusivamente os memes contendo as hastags: foradilma, golpe, dilma, impeachament. A maioria dos memes é de discussão 
política ou construído de forma persuasiva, apresentando deméritos à forma de conduta e de gestão de governo, elencando falta de valores 
éticos e morais de Dilma. Apresentam aspectos de críticas sexistas aliando sua imagem à desconstrução da figura feminina ou supervalorizando 
esse fato, atribuindo o fracasso de seu governo à sua condição de gênero e valida a participação da sociedade nesta forma de opinião pública 
como construtora de informações.
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