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RESUMO 

 

 

 

MEMETIZANDO E MIDIATIZANDO: MEMES COMO ESTRATÉGIA 

DISCURSIVA EVANGÉLICA  

 

 

AUTOR: Herivelton Regiani 

ORIENTADORA: Viviane Borelli 

 

 

 

O trabalho faz uma abordagem comunicacional dos memes de internet, compreendendo-os 

como dispositivos que têm lugar no processo de midiatização da sociedade (BRAGA, 2006; 

FAUSTO NETO, 2008; VERÓN, 2014). Dá atenção especial aos aspectos discursivos 

envolvidos na produção e apropriação dos memes, que são ressignificados através de operações 

que envolvem desenquadramentos e reenquadramentos (AUMONT, 1993) e que também 

acionam interdiscursividades (VERÓN, 2004; MAINGUENEAU, 1998). A pesquisa analisa a 

apropriação de memes de internet no campo religioso protestante, em páginas que se 

autodescrevem como de humor evangélico. Investiga como a apropriação deste mecanismo 

discursivo da comunicação contemporânea se articula no processo de midiatização da religião. 

O objetivo principal é identificar as estratégias discursivas construídas através desses memes, 

de modo a contribuir na compreensão das mudanças e tendências no campo religioso em sua 

relação com o mundo secular a partir de seus entrecruzamentos com o campo midiático. 

Empreende-se, para isso, um estudo de caso múltiplo (YIN, 2005), analisando memes em três 

páginas escolhidas a partir da identificação de contratos de leitura (VERÓN, 2004; FAUSTO 

NETO, 2007) que guardam similaridades e também singularidades. Em uma análise dos 

discursos a partir da perspectiva de Verón (2004), elucida-se também os efeitos de sentido que 

são produzidos através dos memes como dispositivos de enunciação em ambientes virtuais 

religiosos e as interações dos campos religioso e midiático no ambiente das redes sociais. 
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ABSTRACT 

 

 

 

MEMETIZANDO AND MIDIATIZANDO: MEMES AS AN EVANGELICAL 

DISCURSIVE STRATEGY 

 

AUTOR: Herivelton Regiani 

ADVISER: Viviane Borelli 

 

 

 

The work takes a communicational approach to internet memes, understanding them as devices 

that take place in the process of mediatization of society (BRAGA, 2006; FAUSTO NETO, 

2008; VERÓN, 2014). It discusses the concept of meme (DAWKINS, 2001) and its theoretical 

developments, situating it in the context of media ecology (SCOLARI, 2010). It gives special 

attention to the discursive aspects involved in the production and appropriation of the imagery 

memes, which are re-signified through operations that involve frames, dislocations and re-

frames (AUMONT, 1993) and that make interdiscursivities (VERÓN, 2004; 

MAINGUENEAU, 1998). The research examines the appropriation of internet memes in the 

Protestant religious field, in pages that call themselves evangelical humor. It investigates how 

the appropriation of this discursive mechanism of contemporary communication is articulated 

in the process of mediatization of religion. The main objective is to identify the discursive 

strategies constructed through these memes, in order to contribute to the understanding of the 

changes and tendencies in the religious field in its relation with the secular world from its 

interfaces with the media field. For this purpose, a multiple case study (YIN, 2005) is done, 

analyzing memes in three pages chosen from the identification of reading contracts (VERÓN, 

2004; FAUSTO NETO, 2007) that hold similarities and also singularities. In an analysis of the 

discourses from the perspective of Verón (2004), the work also elucidates the effects of sense 

that are produced through memes as devices of enunciation in virtual religious environments 

and the interactions of the religious and mediatic fields in the environment of social networks. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nosso projeto de pesquisa se insere no contexto de uma larga proliferação de 

dispositivos técnicos e discursivos que, no processo de midiatização da sociedade, se 

disseminam a partir das produções de agentes de diferentes de campos sociais. Entre eles, 

lançamos nosso olhar sobre a apropriação dos memes na construção de estratégias singulares 

no discurso religioso. Nossa pesquisa tem como título: “Memetizando e midiatizando: memes 

como estratégia discursiva evangélica”.  

Pretendemos empreender uma análise do fenômeno meme (DAWKINS, 2001; 

RECUERO, 2001; SHIFMAN, 2014) e em especial aqueles que caracterizaremos como memes 

imagéticos. Compreendemos os memes como dispositivos que se inserem no contexto da 

midiatização da sociedade (BRAGA, 2006; FAUSTO NETO, 2008; VERÓN, 2014).  

Desenvolvemos a pesquisa analisando memes que circulam em plataformas de redes 

sociais. Na definição metodológica de um recorte para análise, encontramos, na ambiência do 

Facebook, vasto material em páginas destinadas ao humor vinculadas ao campo religioso 

protestante (MENDONÇA, 1990), autodenominadas evangélicas. Selecionamos, para fins de 

delimitação, três páginas para formação posterior de um corpus de análise, escolhidas a partir 

da identificação de contratos de leitura (VERÓN, 2004; FAUSTO NETO, 2007) distintos que, 

como veremos, se mostraram representativos dos discursos do campo protestante em 

midiatização. 

A proposta é investigar a apropriação deste dispositivo imagético (AUMONT, 1993), 

que tem lugar em uma lógica figurativa contemporânea (COUCHOT, 1993), considerando de 

modo particular a sua dimensão enunciativa ou discursiva (VERÓN, 2004). Os memes como 

dispositivos têm, portanto, duas faces distintas, mas complementares que buscamos integrar em 

nossa abordagem: a imagética e a discursiva. 

Compreendemos a utilização dos memes nessas páginas evangélicas como mais um 

fenômeno relevante no processo de midiatização da religião (FAUSTO NETO, 2002), e 

consideramos que a compreensão das dinâmicas de produção desses memes auxiliará na 

identificação de mudanças e tendências no campo religioso em sua relação com o mundo 

secular a partir de seus entrecruzamentos com o campo midiático (RODRIGUES, 1999).  

A questão central que procuramos responder, ou seja, nosso problema de pesquisa, é: 

quais estratégias discursivas são produzidas pelos enunciadores na apropriação dos memes de 

internet para a ressignificação do discurso religioso?  
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Destacamos como objetivo geral descrever como ocorre a produção e apropriação de 

memes no contexto religioso em vias de midiatização, por meio da análise de operações e 

estratégias discursivas.  

Nossa compreensão do termo apropriação, aqui, não se refere a um sentido instrumental, 

em que se poderia entender os memes como meras ferramentas para um determinado objetivo. 

Ao contrário, como se poderá ver, a apropriação dos memes envolve uma complexa apreensão 

de um dispositivo que tem origem em outras instâncias, atividade que, como veremos, 

compreende ações diversas como reconhecer, replicar, reconfigurar, desenquadrar e 

reenquadrar. 

Como decorrência e caminho para este primeiro objetivo, também intentamos, como 

objetivos específicos: compreender o fenômeno meme e suas possibilidades de produção de 

sentido na internet; analisar os efeitos de sentido produzidos por meio dos memes como 

estratégia do discurso religioso protestante; oferecer um recorte para a compreensão da 

midiatização da religião através das redes sociais; identificar, de modo indiciário, marcas e 

tendências na comunicação religiosa em seus entrecruzamentos com o campo midiático no 

contexto da midiatização. 

Nosso olhar repousa sobre as dinâmicas de produção dos memes no contexto religioso. 

Reconhecemos, porém, que o mesmo fenômeno pode ser abordado também sob a ótica da 

circulação, o que, sem dúvidas, demandaria novos esforços metodológicos, ao mesmo tempo 

em que enriqueceria a sua compreensão. Por razões de delimitação, segundo o tempo e espaço 

próprios deste estágio de pesquisa em que nos encontramos, é que sinalizamos essa abordagem 

para estudos posteriores. 

Situamos esta pesquisa a respeito do fenômeno meme no complexo entrecruzamento 

entre o campo midiático e o campo religioso, e na igualmente complexa apropriação de 

dispositivos do primeiro para o segundo. Como veremos, algumas das estratégias ligadas à 

produção e reprodução dos memes neste contexto estão ligadas a um sombreamento de 

fronteiras entre o mundo religioso e o secular, o sagrado e o profano; entre a vida espiritual dos 

fiéis, com suas tradições, e a vida contemporânea.  

Ao mesmo tempo, a apropriação dos memes também se dá em situações de enunciação 

(VERÓN, 2004) nas quais se evidenciam embates internos do campo religioso. Nesses embates, 

agentes desse campo se apropriam dos memes e sua linguagem, fortemente ligada ao humor, 

como forma de ressaltar ensinamentos e práticas consideradas heterodoxas ou desviantes no 

campo protestante.  
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Nossa empreitada de pesquisa se justifica pela inserção no relevante campo de estudos 

das estratégias contemporâneas de comunicação utilizadas no âmbito religioso. Estratégias 

essas que não somente utilizadas, mas apropriadas de forma que atuam sobre o próprio campo 

religioso e produzem mudanças em seus modos de pensar, dizer e fazer. Trata-se de um 

fenômeno que tem importantes raízes históricas a serem compreendidas. Essas raízes nos 

remetem a mudanças sociais e comunicacionais que estão na gênese da própria modernidade, e 

que se intensificam na contemporaneidade e no contexto das redes sociais digitais, culminando 

na midiatização da religião atualmente em curso. 

Além disso, cabe aqui ressaltar também nossas motivações pessoais para empreender 

este estudo. Tendo uma primeira formação em Teologia e, posteriormente, em Comunicação 

Social, a intersecção entre os dois campos sempre nos chamou atenção e suscitou reflexões. 

Isto tem se intensificado bastante com as mudanças contemporâneas no campo das 

comunicações e a profusão notável de sites, blogs e páginas de redes sociais de cunho 

evangélico.  

Desde o princípio, nos interessou o modo como essas páginas e sites surgem. 

Primeiramente, destacam-se como produção de grupos leigos, não ligados às estruturas oficiais 

de igrejas ou instituições religiosas. Em segundo lugar, e não menos importante, os discursos 

presentes nessas produções enunciam disputas internas do campo religioso, bem como as 

tensões existentes na relação das temáticas e práticas religiosas com o mundo secular. 

O processo de midiatização da religião, como veremos, inclui a tentativa do campo 

religioso se manter conectado aos seus fiéis e de obter reconhecimento de suas questões e 

demandas na relação com outros campos de uma sociedade em vias de midiatização.  

Essa midiatização da religião é observável não somente nas estratégias institucionais, 

mas também naquelas adotadas por sujeitos isolados e grupos não institucionalizados. 

Indivíduos e grupos de interesse encontram na internet ambientes e ferramentas altamente 

favoráveis, pois ali o manejo dos aspectos técnicos e simbólicos é acessível mesmo àqueles que 

não tem formação técnica específica e a produção de conteúdo pode ocorrer sem a necessidade 

do apoio de instituições organizadas. Da mesma forma, as pessoas e grupos que utilizam as 

tecnologias de informação contemporâneas para a produção e veiculação de mensagens 

religiosas podem estar ou não inseridas na cultura institucional dominante. Aqueles que se veem 

à margem das igrejas e que se colocam como críticos a muitos de seus aspectos conseguem 

grande visibilidade nesse ambiente, assim como os que compartilham dos valores institucionais 

dominantes encontram ali oportunidade para reforçá-los. 
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Trata-se, portanto, de outras estratégias e outra lógica de produção de sentidos, para 

atender a necessidades que podem não ser propriamente as dos que lideram as instituições 

religiosas. Por seu caráter lúdico, que utiliza o humor muitas vezes como estratégia de 

contestação, os memes de internet podem constituir uma força marginal no jogo de tensões do 

campo religioso. Por outro lado, podem ser utilizados para comunicar conceitos religiosos 

tradicionais de forma mais divertida ou para reforçar vínculos.  

Ressaltamos que a simplicidade, mutabilidade e facilidade de propagação favorecem o 

uso dos memes por aqueles que não dominam as técnicas de produção para mídias tradicionais 

como a televisão, rádio ou jornais. À medida que esses grupos se apropriam dessas novas 

ferramentas, essa processualidade que decorre da midiatização da sociedade constitui um objeto 

de estudo importante para o entendimento da interação entre o campo religioso e o midiático, e 

para a compreensão das transformações que vêm ocorrendo neste processo. 

Em outras palavras, embora frequentemente se analise as estratégias de comunicação 

religiosa pelo seu viés institucional, há muito que se compreender quanto à produção não 

institucional. Essa produção ganha fôlego especial no ambiente digital e pelas ferramentas 

próprias desse ambiente. A análise da utilização dos memes de internet no discurso religioso 

poderá contribuir na compreensão das formas de midiatização da religião nesse contexto 

contemporâneo marcado pelas redes digitais, como culminância da interação da religião com 

os modos seculares de produção e circulação de sentidos. 

Convém ressaltar que até hoje grande parte dos estudos sobre as relações entre o campo 

religioso e o campo midiático se dão no campo da sociologia, antropologia e das ciências da 

religião. Nossa proposta de pesquisa parte especificamente do comunicacional, pelo viés das 

estratégias midiáticas aderindo assim ao trabalho desenvolvido na área de concentração 

proposta pela UFSM/POSCOM.  

Em nossa pesquisa, os arcabouços teóricos que darão sustentação e possibilitarão as 

análises se concentram em quatro áreas: os campos sociais, em especial o midiático e o 

religioso, para os quais olhamos a partir da conceituação proposta por Rodrigues (1999); a 

midiatização da religião como conceito e como contexto de referência, em especial no modo 

como é compreendida por Braga (2006) Verón (2014) e Fausto Neto (2008); os discursos, com 

seus enunciadores, enunciatários, efeitos de sentido e situações de enunciação, compreendidos 

na perspectiva semiológica de Verón (2004); o conceito de meme (DAWKINS, 2001) como 

metáfora inserida em uma ecologia das mídias (SCOLARI, 2010) e os memes de internet 

(RECUERO, 2011; SHIFMAN, 2014) como estratégia discursiva e como dispositivos de 

imagem (AUMONT, 1993).  
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No primeiro capítulo, situamos nossa abordagem comunicacional, embasando-nos em 

uma compreensão das mudanças no campo religioso e midiático desde o advento da 

modernidade secularizante até o processo de midiatização da religião em curso. Queremos 

aprofundar também a compreensão do campo religioso específico ao qual nos referimos, o 

protestantismo brasileiro, em suas ramificações e diferentes relações com os meios de 

comunicação, tendo como ápice o processo de midiatização da religião em curso na 

contemporaneidade.  

Assim, também revelamos a complexidade por trás da aparente unidade evocada pelo 

uso comum do termo “evangélico”1. Como veremos, tratam-se mesmo de protestantismos 

(MENDONÇA, 1990), e não somente um protestantismo. Protestantismos estes que convivem 

em embates, tensões e mudanças cuja compreensão é importante para a análise das gramáticas 

de produção (VERÓN, 2004) dos memes que nos propomos a analisar. 

No segundo capítulo, abordamos a origem e desdobramentos teóricos do conceito de 

meme (DAWKINS, 2001; RECUERO, 2011; SHIFMAN, 2014), compreendido como metáfora 

útil à compreensão de um novo fenômeno comunicacional, metáfora esta que tem aderência a 

outras abordagens realizadas no escopo da ecologia da mídia (SCOLARI, 2010).  

No mesmo capítulo, procuramos compreender nosso objeto do ponto de vista 

semiológico, entendendo os memes como produções discursivas (VERÓN, 2004), e 

identificamos as características constituintes daqueles memes que optamos por designar como 

memes imagéticos, que se constituem como um único texto que integra imagens estáticas e 

elementos verbais. Apontamos como essas características se inserem em uma perspectiva 

histórica e analítica acerca das imagens (AUMONT, 1993; COUCHOT, 1993; FLUSSER, 

1985), e como tornam os memes adaptáveis a variados contextos e discursos. 

No terceiro capítulo, efetuamos a análise propriamente dita. Empreenderemos um 

estudo de casos múltiplos (YIN, 2005), compreendendo a relevância desse tipo de estudo para 

a comunicação por seu potencial indiciário (BRAGA, 2008).  Analisamos memes extraídos de 

três páginas de humor evangélico no Facebook, escolhidas a partir da identificação de contratos 

de leitura que consideramos representativos dos discursos do campo protestante.  

Damos atenção especial a memes imagéticos cuja linguagem, formato e componentes 

são apropriados de contextos seculares para funcionarem segundo estratégias do discurso 

religioso. Nos atemos aos aspectos discursivos, e não especificamente aos elementos técnicos 

                                                 
1 Como veremos em seguida, o termo evangélico, apesar de ser largamente utilizado e constituir aspecto importante 

da autodenominação, identidade e reconhecimento dos protestantismos, a ponto de o mantermos em nosso título, 

efetua uma ocultação das diferenças e da diversidade do campo a que nos referimos. 
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presentes nesses memes imagéticos, tendo como chave para a compreensão da dinâmica desses 

memes a categorização dos efeitos de sentido proposta por Verón (2004). Compreende-se que 

os memes se constituem em discursos produzidos em diferentes contextos enunciativos, mas 

que estão interligados. 

Ao final, intentamos chegar a considerações que nos permitam contribuir para a 

compreensão da midiatização da religião, através desta visada específica, mas relevante, sobre 

o processo de apropriação e reconfiguração do dispositivo meme no campo religioso e em seus 

discursos. 
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1 A MIDIATIZAÇÃO DA RELIGIÃO E O CAMPO PROTESTANTE 

 

 Em nosso primeiro capítulo, pretendemos situar, na dimensão teórica e no contexto 

histórico, nossa temática de pesquisa. Teoricamente, tomamos a midiatização como processo 

de referência e como conceito central a partir do qual encontramos base para a entrada 

propriamente comunicacional na interface entre a religião e a mídia. Em perspectiva histórica, 

procuramos compreender o campo religioso em sua relação com o midiático, dando atenção 

especial à constituição dos protestantismos brasileiros, em sua complexidade e diversidade, de 

modo a evitar generalizações e reduções. Isto para que possam ser visualizados os agentes e 

embates do campo, produtores das operações de sentido construídas por meio dos memes no 

contexto em que vamos estudá-los.  

 

 

1.1. SECULARIZAÇÃO, AUTONOMIZAÇÃO DOS CAMPOS SOCIAIS E 

MIDIATIZAÇÃO 

 

Se voltamos nosso olhar para as três grandes religiões que influenciaram o ocidente, 

podemos dizer que, tanto no Judaísmo, como no Cristianismo e no Islamismo, a palavra sempre 

ocupou uma posição central. São religiões que, além da perspectiva monoteísta que lhes é 

comum, estão centradas na oralidade que se materializa em livros sagrados: a Torá judaica, o 

Novo Testamento acrescido a ela pelos cristãos e, posteriormente, o Corão dos muçulmanos. 

Essas tradições religiosas se relacionam e, apesar das diferenças, reivindicam como fonte uma 

palavra divina revelada. Como afirma Armstrong (1994, p.13), “o deus dos judeus, cristãos e 

muçulmanos é um Deus que – em algum sentido – fala. Sua Palavra é crucial em todas as três. 

A Palavra de Deus moldou a história de nossa cultura”. 

Essas três religiões, além de muitas histórias e ensinamentos em comum, compartilham 

uma tendência a legitimar as práticas sociais a partir da autoridade da palavra divina. Com 

maior ou menor intensidade em diferentes contextos, tendem a buscar uma ordem social, 

política e cultural que reflita verdades estabelecidas em suas escrituras sagradas. 

Particularmente no cristianismo e no islamismo, como religiões missionárias, a palavra é o 
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modo de atuar no mundo com o objetivo de convertê-lo e resgatá-lo, trazendo-o de volta a uma 

relação que fora perdida, de ligação2 com o criador.  

Não precisamos aqui fazer uma revisão histórica para ressaltar o modo como o 

cristianismo influenciou a cultura e sociedade ocidental. No Brasil, ainda que autoproclamado 

como Estado Laico, a influência do cristianismo católico pode ser vista historicamente e em 

marcas que ainda permanecem vivas na legislação, na cultura, nas artes e até mesmo na 

economia - ainda que, na atualidade, essa influência ocorra maneira bastante difusa. Igualmente, 

com notável crescimento a partir da segunda metade do século XX, o protestantismo vem 

ganhando espaço e visibilidade em nosso país, e hoje suscita novas tensões em sua relação com 

a política, a cultura e os movimentos sociais. 

A importância do entendimento da relação entre o religioso, o social e o midiático não 

é algo visível apenas na realidade brasileira. Como aponta Hoover (2006), no século XXI fica 

cada vez mais evidente no contexto global a conexão entre religião e mídia: muitas religiões 

distantes se tornam conhecidas pela mídia; a questão do terrorismo impõe reflexões sobre 

crenças religiosas e seu uso político; os escândalos da igreja católica ganham espaço nos 

grandes veículos de comunicação; embates públicos se dão entre religiosos tradicionais e os 

grupos de defesa de direitos, como os das mulheres e os dos homossexuais; as questões 

religiosas continuam a ter importância nas campanhas políticas dos EUA; a emergência das 

questões religiosas também impacta a vida social europeia, com a problemática em torno da 

imigração. Segundo o autor, tudo isso mostra que estamos em um mundo em que “mídia e 

religião se misturam e colidem na experiência cultural das audiências3” (HOOVER, 2006, p.13, 

tradução nossa). 

Como veremos, com a secularização que caracteriza a modernidade, houve uma 

mudança no que diz respeito à relação tradicional com a palavra e o saber religioso. Mas isso 

não significa que a religião tenha deixado de ser relevante ou que a comunicação do sagrado já 

não seja importante como objeto de estudo científico.  

O que ocorreu foi que, a partir da modernidade, a relação com a palavra, antes 

divinamente naturalizada, legitimada e estabelecida, se problematizou. As questões religiosas 

continuam vivas e adquirem visibilidade como componentes importantes da trama social, 

embora a autoridade e legitimidade conferida às religiões na sociedade como um todo já não 

seja a mesma.  

                                                 
2 O termo religião remonta ao latim religare, com a ideia de restabelecer uma conexão perdida com o sagrado, que 

tem como consequência uma reordenação da hierarquia de valores da vida a partir da relação com este sagrado. 

3 “[...] media and religion intermingle and collide in the cultural experience of media audiences”. 
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Na modernidade, o indivíduo se vê imerso em ambientes de múltiplas palavras, que 

disputam poder sobre sua consciência e seus modos de vida. Hoover (2006) afirma que, na 

busca espiritual empreendida pelos indivíduos, a legitimidade das instituições religiosas 

formais tem sido frequentemente posta em questão, estando o poder de legitimação cada vez 

mais nas mãos da pessoa que procura inspiração espiritual. Em sua busca pessoal, os sujeitos 

olham para uma ampla gama de fontes e contextos – para além dos tradicionais – e a mídia 

passa a ocupar lugar central para o entendimento de tendências e mudanças.  

Nesse ambiente, as religiões buscam se valer de estratégias midiáticas para publicizar 

(ROMEYER, 2015) suas questões, conferindo visibilidade e colocando-as em debate. No 

campo religioso, as iniciativas nesse sentido podem ocorrer de modo institucional ou de forma 

difusa, através da atuação de grupos leigos com considerável autonomia e independência. Sendo 

que esta última forma é potencializada pelas plataformas digitais de redes sociais. 

Para compreendermos as estratégias utilizadas por religiões nessa busca de visibilidade 

para suas próprias questões, bem como de legitimidade para serem ouvidas acerca de questões 

concernentes a toda a sociedade, é interessante efetuarmos uma contextualização histórica da 

relação que se dá hoje entre o religioso e o comunicacional. 

Historicamente, o saber que se constrói como campo científico da comunicação ganhou 

importância na organização coletiva advinda da modernidade. Ocorre que, na base desse 

processo de mudanças sociais, está o que se convencionou chamar de secularização (WEBER, 

1996). Esse processo envolve diversas esferas do pensamento e da vida social e, de maneira 

especial, sua relação com o saber tradicional ligado à religião. Emerge, na modernidade, uma 

sociedade que já não se fundamenta sobre a tradição, mas sobre a busca constante de atualidade. 

E é neste novo modelo social que a comunicação através dos meios passa a ter papel central na 

“representação da totalidade social” e nas “estratégias de engajamento do indivíduo” 

(MARTINO, 2001, p.34).  

França (2001) afirma que, embora os processos comunicacionais sempre tenham 

existido, é na modernidade que eles se tornam questão digna de uma nova ciência, a partir desse 

rompimento com a tradição marcadamente religiosa que era, até então, fonte legitimadora do 

pensamento, palavra e ação: 

 

Quando a modernidade (rompendo com o mundo da tradição e com a legitimidade 

prévia de uns poucos locutores autorizados) traz o homem ao centro do palco [...] esse 

novo sujeito de poder, nessa nova experiência no mundo, se vê às voltas com seu 

instrumento primordial, que é a palavra. A palavra a ser dita, a palavra a ser escutada, 

a palavra em busca de sua legitimação, a palavra que se prolifera... A modernidade 

transformou a comunicação em problema; levantou questões em torno de uma prática 
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até então natural, naturalizada – prática esta que desde então se impôs aos homens 

como algo a ser melhor conhecido (FRANÇA, 2001, p.46). 

 

Permanece em curso, em diferentes modos e intensidades, aquele processo descrito por 

Weber (1996) como desencantamento do mundo: uma racionalização crescente da sociedade, 

também denominada secularização. A religião, antes tomada como a unificadora da experiência 

humana e dotadora de sentido e segurança às demais práticas, deixa de ser o centro, e passa a 

se tornar um entre tantos campos sociais. Isso não significa uma perda de relevância da religião, 

mas um tensionamento constante, com reposicionamentos estratégicos frequentes para fazer 

frente às outras dimensões da experiência humana. 

Rodrigues (1999) descreve esse movimento histórico como dessacralização da 

experiência do mundo, um processo de autonomização das dimensões da experiência. Os 

discursos e as práticas sociais que antes eram naturalizadas pela tradição e pela religião e 

passam a ter a necessidade de ser refletidas e legitimadas. Para o autor, ao invés de um apelo à 

tradição, que podia ser traduzido pela transmissão de valores e crenças herdadas, “a 

modernidade apela para um tipo diferente de racionalidade, para uma indagação racional, 

metodicamente conduzida, dos fenómenos inerentes tanto ao domínio da experiência de si, 

como aos domínios do mundo natural e dos outros” (RODRIGUES, 1999, p.12).  

O autor concebe que é esse tipo de racionalidade que vai orientar e diferenciar os 

domínios e dimensões da experiência, conduzindo a uma autonomização e institucionalização 

dos diferentes campos sociais. “Um processo eminentemente secularizante, na medida em que 

a religião deixa de ser o quadro unificador e homogeneizador da totalidade da experiência” 

(RODRIGUES, 1999, p.17).  

Os campos são entendidos como “domínios autónomos da experiência intersubjectiva” 

(RODRIGUES, 1999, p.16). À medida que esses domínios da experiência vão se 

autonomizando, passam a se constituir em campos dotados de “legitimidade para criar, impor, 

manter, sancionar e restabelecer os valores e as regras, tanto constitutivas como normativas, 

que regulam um domínio autonomizado da experiência” (RODRIGUES, 1999, p.17 e 18).   

O conceito de campo social de Rodrigues (1999) não se refere a uma unidade espacial, 

mas se trata de uma metáfora trazida da física para designar uma tensão entre forças (um campo 

de forças). Cada campo tem “a pretensão de regular um determinado domínio da experiência, a 

partir da delimitação de um determinado quadro do sentido” (RODRIGUES, 1999, p.18).4 

 

                                                 
4 Importante ressaltar aqui a existência de diferentes conceitos de campo e, notadamente, o de Bourdieu (2012). O 

conceito destacado neste trabalho é escolhido devido à sua importante relação com a compreensão da gênese do 

campo da comunicação e suas relações com os demais campos. 
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Por campo social entendo uma instituição dotada de legitimidade indiscutível, 

publicamente reconhecida e respeitada pelo conjunto da sociedade, para criar, impor, 

manter, sancionar e restabelecer uma hierarquia de valores, assim como um conjunto 

de regras adequadas ao respeito desses valores num determinado domínio específico 

da experiência (RODRIGUES, 1999, p.19). 

 
 

Cada um desses “campos de legitimidade” toca aos demais em alguns entrecruzamentos, 

e na fronteira entre eles há uma luta pela “mobilização do conjunto da experiência” 

(RODRIGUES, 1999, p.18). Com respeito de algumas questões sociais, há disputas de 

autoridade entre os campos político, o médico, o jurídico e o religioso (a questão do aborto, por 

exemplo). Cada campo produz seus próprios fundamentos para legitimar o que avalia ser o 

melhor a ser dito acerca de determinadas temáticas, a partir de seu conhecimento e autoridade 

específica. 

A modernidade é também “a época da autonomização do campo dos media” 

(RODRIGUES, 1999, p.2). Essa autonomização se dá de tal forma que o campo midiático5 

passa a se constituir não somente como o mediador entre os demais campos, conferindo-lhes 

voz e visibilidade diante do conjunto da sociedade, mas também como mobilizador em torno 

de questões às quais os diversos campos deverão, à sua maneira e em seu domínio específico, 

responder. Cabe ao campo midiático refletir e problematizar questões sociais que não são 

solucionadas por nenhum dos campos sociais de maneira isolada, questões que ele faz emergir 

da fronteira entre esses campos (as drogas, a sexualidade, o aborto e o meio ambiente são alguns 

exemplos).  

A partir de então, cada um dos demais campos sociais deve se adequar aos valores, 

regras e sanções próprias do campo midiático, caso contrário não conquistará a desejada 

visibilidade e, consequentemente, a legitimidade social. O campo das mídias pode ser um aliado 

dos demais campos ao mobilizar o conjunto social em torno de valores comuns, que 

permaneceriam fragmentados caso não houvesse sua gestão das relações entre os campos. Por 

outro lado, impõe a esses campos os modos de funcionamento de seus próprios discursos. 

 A teorização de Adriano Duarte Rodrigues (1999), da qual arrolamos aqui apenas alguns 

pontos, mostra o processo pelo qual passaram grande parte das sociedades que se encontram no 

modelo social chamado de modernidade. Neste estágio de desenvolvimento da sociedade, há 

uma configuração especial em que a mídia, suas lógicas e seus processos interacionais com os 

demais campos detém lugar preponderante.  

                                                 
5 Mesmo que o autor utilize a expressão “dos media”, optamos fazer uso dos termos equivalentes em português 

brasileiro: campo midiático ou campo das mídias. 
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O autor não leva suas proposições teóricas a ponto de chegar a um conceito de sociedade 

midiatizada ou sociedade em vias de midiatização. Outros autores, posteriormente, dão esse 

passo, como Eliseo Verón (2014), Antonio Fausto Neto (2008) e José Luiz Braga (2006), de 

cujos apontamentos nos valeremos a seguir. 

 De início, é preciso ressaltar que para Verón (2014), a midiatização é compreendida 

como uma exteriorização dos processos mentais em dispositivos visuais e técnicos que vão da 

invenção de instrumentos de pedra às representações visuais rupestres e até a escrita e as 

tecnologias de comunicação contemporâneas. Portanto, não é algo verificável apenas nas 

sociedades modernas, mas um processo resultante da própria capacidade humana de semiose6. 
 

 

Neste contexto, a midiatização é apenas o nome para a longa sequência histórica de 

fenômenos midiáticos sendo institucionalizados em sociedades humanas e suas 

múltiplas consequências. A vantagem conceitual da perspectiva de longo prazo é nos 

relembrar que o que está acontecendo nas sociedades da modernidade tardia começou, 

de fato, há muito tempo (VERÓN, 2014, p. 15 e 16). 

 

 Historicamente, a midiatização não se desenvolve de maneira linear, mas segundo 

padrões de aceleração que se moldam em contextos específicos e segundo o surgimento de 

meios específicos. Teve diferentes formas em períodos anteriores, mas aprofundou-se com a 

aceleração do tempo histórico que é própria da modernidade.  

Em um movimento evolutivo, cada novo dispositivo técnico comunicacional gera 

efeitos que afetam as sociedades em diferentes intensidades. Verón (2014) cita como exemplo 

três períodos especiais em que considera ter havido uma aceleração do tempo histórico, 

reconhecendo que outros poderiam ser arrolados: as ferramentas de pedra do Alto Paleolítico; 

a invenção da prensa de tipos móveis no século XV; e, nos últimos anos, a internet.  

Vivemos, portanto, um tempo em que a dinâmica da midiatização se mostra mais 

acelerada, evidente e influente. Nas sociedades industriais, as condições sociais de acesso e uso 

das mensagens das quais os meios de comunicação são suportes estão também ligadas a uma 

economia que torna possível “definir os meios de comunicação como um mercado e 

caracterizar o conjunto como oferta discursiva” (VERÓN, 1997, p. 14, grifo do autor, tradução 

nossa7). 

 

A comunicação midiática é esta configuração de meios de comunicação resultantes da 

articulação entre dispositivos tecnológicos e condições específicas de produção e 

recepção, configuração que estrutura o mercado discursivo das sociedades industriais. 

A comunicação midiática se encontra em uma situação de mudança acelerada, como 

                                                 
6 Semiose compreendida aqui como produção de significados.  

7 “[...] definir el sector de los medios de comunicación como um mercado y caracterizar el conjunto como oferta 

discursiva”. 
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resultado da evolução dos dispositivos tecnológicos e da emergência de novas 

tecnologias, mas também como resultado da evolução da demanda. A partir de certo 

ponto, a comunicação midiática gera um processo de midiatização das sociedades 

industriais (VERÓN, 1997, p. 14, tradução nossa8). 

 

 Olhando para essa midiatização resultante de “processos midiáticos que se instauram 

nas sociedades industriais”, Fausto Neto (2008) também chama atenção para os “modos de 

estruturação e funcionamento dos meios nas dinâmicas sociais e simbólicas” (FAUSTO NETO, 

2008, p.90). O autor tem em comum com Verón (1997) a compreensão do que constitui a 

midiatização: 

Ocorre a disseminação de novos protocolos técnicos em toda extensão da organização 

social, e de intensificação de processos que vão transformando tecnologias em meios 

de produção, circulação e recepção de discursos. Já não se trata mais de reconhecer a 

centralidade dos meios na tarefa de organização de processos interacionais entre os 

campos sociais, mas de constatar que a constituição e o funcionamento da sociedade 

– de suas práticas, lógicas e esquemas de codificação – estão atravessados e 

permeados por pressupostos e lógicas do que se denominaria a “cultura da mídia” 

(FAUSTO NETO, 2008, p.92). 

 

A diferença da visão desses autores em comparação à de Rodrigues (1999), certamente 

devido ao tempo em que aquele escreve sobre a autonomização dos campos sociais, está em 

que, na conceituação da midiatização, a mídia se constitui para além de um campo 

intermediário. Ela é determinante a tal ponto que as “práticas sociais, os processos interacionais 

e a própria organização social, se fazem tomando como referência o modo de existência desta 

cultura, suas lógicas e suas operações” (FAUSTO NETO, 2008, p.92).  

Na perspectiva da midiatização da sociedade, não cabe às mídias apenas o papel 

mediador e regulador, nem são elas instrumentos a servir os demais campos em suas demandas, 

pois adquirem um papel central no modo de ser, fazer e de atribuir significados para os sujeitos 

e para a sociedade. 

 Em linha semelhante, Braga (2006, p.10) propõe abordar a midiatização como “processo 

interacional em marcha acelerada”, de tal forma que se torna um processo de referência, no 

sentido de considerar alguns processos sociais como principais, com tendência a serem 

prevalecentes sobre os outros. 
 

Os demais processos interacionais (que não sejam considerados “de referência”) 

teriam estes como parâmetro, se refeririam a eles como critérios de validade e 

definidores de lógicas centrais. Um processo interacional “de referência”, em um 

determinado âmbito, “dá o tom” aos processos subsumidos – que funcionam ou 

                                                 
8 La comunicación mediática es esa configuración de mdeios de comunicación resultantes de la articulación entre 

dispositivos tecnológicos y condiciones específicas de producción e recepción, configuración que estructura el 

mercado discursivo de las sociedades industriales. La comunicaión mediática se encuentra em una situación de 

cambio acelerado, como resultado de la evolución de los dispositivos tecnológicos y de la emergencia de novas 

tecnologias, pero también como resultado de la evolución de la demanda. A partir de certo ponto, la comunicación 

mediática genera um processo de mediatización de las sociedades industriales. 
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passam a funcionar segundo suas lógicas. Assim, dentro da lógica da mediatização, 

os processos sociais de interação mediatizada passam a incluir, a abranger os demais, 

que não desaparecem mas se ajustam (BRAGA, 2006, p. 11). 

 

 O autor desenvolve a teoria de que a sociedade se constrói de maneira diferente de 

acordo com os processos interacionais que toma como referência. Assim, se antes vivíamos em 

uma cultura da escrita; agora, estamos em “uma crescente mediatização de base tecnológica” 

(BRAGA, 2006, p.13). E, nesse contexto atual, marcado pelo tecnológico, há uma tendência de 

que as interações midiáticas sociais se tornem mais diferidas e difusas, com o afastamento dos 

interlocutores no tempo e no espaço, com sua ampliação numérica e com a diversificação desses 

interlocutores. 

 Em resumo, para Braga, no estágio atual da midiatização, não são apenas demarcados 

modos de organização e transmissão de mensagens; nem de produção de significados, mas 

sobretudo modos através dos quais a sociedade se constrói. “São padrões para ‘ver as coisas’, 

para ‘articular pessoas’ e mais ainda, relacionar sub-universos na sociedade e – por isso mesmo 

– modos de fazer as coisas através das interações que propiciam” (BRAGA, 2006, p.17, grifo 

do autor). 

 Para os três autores citados acima (BRAGA, 2006; FAUSTO NETO, 2008; VERÓN, 

2014), a midiatização ocupa lugar central para compreendermos a própria sociedade, um 

entendimento que se dá a partir da comunicação e tendo como referência objetos e conceitos 

próprios desta área do conhecimento. Compreensão que deve ser estendida aos diferentes 

campos sociais, entre eles, a religião. Outros exemplos são a midiatização da política, da 

ciência, da economia, da medicina. 

 Consideramos que é nesse sentido - mais do que qualquer abordagem de cunho 

sociológico, antropológico, histórico ou até psicológico - que a comunicação pode tomar a 

religião como objeto de estudo9. O alvo comunicacional é compreender os processos pelos 

quais, ao buscar legitimidade e visibilidade em um contexto social no qual não mais ocupa 

posição central, a religião se midiatiza. Ou seja, entender as transformações e adequações pelas 

quais as religiões adotam como referência, em seus processos de interação, as lógicas, os modos 

de dar significado e de fazer que são próprios do campo midiático. Ou ainda, investigar em que 

medida se modificam, a partir das tentativas de inserção das religiões no espaço das mídias, os 

modos de produção, circulação e recepção dos discursos que lhe são próprios.  

                                                 
9 Nesse contexto, há uma série de pesquisas, como bem mapeia Martino (2014), que foram desenvolvidas a partir 

da intersecção entre os campos da comunicação e da religião. 
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A religião, em sua interação com os dispositivos midiáticos, subsistiu desde muito 

tempo em uma cultura literária. Particularmente no ocidente, as grandes religiões são marcadas 

pela centralidade dos livros sagrados. Não por acaso o primeiro livro a ser reproduzido na 

prensa de Gutemberg foi a Bíblia. Hoje, em um contexto atravessado por outros dispositivos 

tecnológicos, os atores do campo religioso procuram adaptar sua linguagem e produzir 

conteúdo sagrado em formatos para o rádio, a televisão, e mais recentemente, a internet. Isso 

implica não somente na transposição dos conteúdos e ritos para um outro meio, mas em 

adaptações na linguagem e nos discursos produzidos para que gerem determinados efeitos de 

sentidos por meio de distintos dispositivos midiáticos (BORELLI, 2010).  

Como afirma Fausto Neto (2002, p.152), ocorre a “construção e publicização das novas 

formas de religiosidades”, a partir do momento em que as instituições religiosas efetuam uma 

“subordinação de suas ações e agendas a processos de produção que são tomados como 

empréstimos à esfera do campo dos media”. 

Isso implica em que, mesmo quando não há intenção explícita, as produções discursivas 

religiosas para o campo midiático – ou em decorrência da adoção do mesmo como referência – 

passam a se construir noutra lógica, segundo outras estratégias e visando novas dinâmicas de 

reconhecimento. Isso ocorre de modo que a mensagem de uma igreja para a televisão ou para a 

internet seja, de fato, outra mensagem, um discurso gerado para ser consumido por sujeitos 

espalhados nessa sociedade que é atravessada por múltiplas experiências, onde a mídia merece 

ser estudada (SILVERSTONE, 2002).  

No contexto altamente diferenciado e difuso da internet e das plataformas de redes 

sociais, surgem, igualmente, outras maneiras de enunciar, que constituem variadas formas de 

as religiões e seus líderes se relacionarem com os públicos fiéis ou prospectos, construindo-se 

outros contratos de leitura (VERÓN, 2005). Da mesma forma, os eventos, espaços de adoração 

e até mesmo o modo de apresentação ética e estética das figuras de liderança passam a se 

modificar para se adaptar às exigências do campo midiático.  

Esse processo, é claro, não ocorre de modo uniforme, mas de acordo com as condições 

históricas e sociais do próprio campo religioso e seus subcampos. Por isso, para compreender 

melhor o modo como a midiatização se dá no contexto pertinente ao nosso objeto, precisamos 

vislumbrar a diversidade e complexidade do protestantismo brasileiro, assunto ao qual nos 

dedicamos a seguir. 
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1.2. O CAMPO PROTESTANTE BRASILEIRO 

 

Qualquer tentativa de estudo das religiões exige uma análise criteriosa dos termos que 

se quer utilizar e de seu real significado para o estudioso e para os que participam das religiões 

estudadas. No contexto religioso brasileiro, isso se faz ainda mais importante, dada a 

diversidade do campo. No caso das igrejas protestantes, não poderia ser diferente. Afinal, de 

quem falamos? Dos evangélicos? Dos chamados “crentes”? Dos protestantes? Do movimento 

“gospel”? Ou de todos ao mesmo tempo? 

 Primeiramente, é necessária atenção, quando se quer compreender as igrejas cristãs, 

quanto ao uso do termo “evangélico”. Considerando-se o sentido e origem etimológica, a 

palavra “evangélico” aplica-se a todos os que pregam e vivem o Evangelho, palavra de origem 

grega que significa boa notícia, para a qual gospel é apenas o equivalente inglês. Do mesmo 

modo, “crente” é, originalmente, todo aquele que crê. Não obstante, esses termos foram 

socialmente adquirindo outros significados. 

O termo “evangélico” consolidou-se no senso comum e nos meios de comunicação para 

indicar todas as igrejas protestantes. Embora esse termo seja utilizado como forma de 

autodenominação pelas igrejas e por seus fiéis, bem como pelas publicações que analisaremos, 

não podemos ignorar a complexidade e diversidade que ele oculta.  Muitas vezes, dizer “as 

igrejas evangélicas” faz parecer um todo homogêneo o que na verdade são conjuntos de crenças, 

posturas e práticas bastante distintas.  

Da mesma forma, a palavra gospel pode indicar um estilo musical específico, de origem 

norte-americana, a música protestante em geral ou mesmo outras produções culturais e eventos 

vinculados a uma origem protestante. Com maior apelo mercadológico, o termo também oculta 

diferenças e complexidades, embora possa ser utilizado com outras intenções ou efeitos de 

sentido (VERÓN, 2004). Assim como o termo “crente”, que, como veremos posteriormente, 

chegou a adquirir sentido pejorativo, como zombaria, mas também é utilizado com outros 

efeitos em diferentes discursos veiculados no interior do campo protestante. 

 Nesta descrição do campo religioso específico de nossa pesquisa, optamos pelo termo 

“protestante” ou “protestantismo” para designar as igrejas que surgiram em decorrência da 

Reforma Protestante e de seus desdobramentos. Não obstante, em nossa análise, 

consideraremos os diferentes usos dos termos evangélico, crente ou gospel nas ambiências 

virtuais que servem de fonte para a coleta de memes, uma vez que podem enunciar estratégias 

e efeitos de sentido diferentes. Entre essas estratégias, o ocultamento das diferenças, o 

fortalecimento de identidades ou a utilização do humor como recurso discursivo.  
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A autodenominação “evangélico” permanece, assim, relevante para a identificação do 

ambiente em que se insere nossa problemática, desde que compreendida em sua complexidade 

e diferentes usos estratégicos, e por isso a mantivemos no título desta dissertação. 

Quanto ao termo protestante, sua origem remonta à Reforma na Alemanha do século 

XVI, como explica Kuchenbecker (1998): 

Em 1529, reuniu-se então a segunda Dieta de Espira. [...] a Dieta aprovou restringir 

a resolução tomada na primeira Dieta, em 1526. Doravante nos estados onde os 

príncipes haviam introduzido o luteranismo, seria restabelecida a hierarquia católica, 

e nos estados em que os príncipes eram católicos, o luteranismo seria extinto. A 

adoção ao luteranismo por parte de católicos também ficava proibida. Em vista desta 

resolução, os príncipes luteranos [..] redigiram um documento que iniciou com a 

palavra “protestamos”. Devido a isto, os príncipes e as demais forças políticas que 

apoiavam Lutero foram denominadas protestantes (p.135). 

 

Toda essa reflexão sobre os termos designativos do campo nos leva a questionar uma 

realidade mais profunda. É possível indagar se de fato tratamos de um protestantismo, ou se é 

melhor falarmos em protestantismos no Brasil. É a questão levantada por Mendonça (1990): 

 

Ao contrário da tradição católica, o protestantismo que surgiu na Reforma do século 

XVI foi muito mais longe na variedade de tendências e instituições que gerou, e desde 

cedo revelou-se incapaz de conservar-se unido. Por essa razão, é muito mais 

adequado falar em “protestantismos” (luterano, calvinista, metodista etc.) do que 

falar em “protestantismo brasileiro” (p.11). 

  

De fato, há diversidade na origem histórica e geográfica, nas doutrinas, no culto e em 

outros aspectos das igrejas protestantes. Mesmo que haja muitos pontos em comum, cada ramo 

protestante seguiu sua evolução e, com o passar do tempo, deu origem a outros movimentos.  

A busca por unidade doutrinária, ironicamente, tornou-se um dos pontos que também 

faz surgir ramificações entre os protestantes, já que não há uma autoridade única e 

inquestionável, como no caso dos papas católicos, que possa julgar de modo definitivo as 

disputas que surgem sobre qual a teologia ou prática correta. Algumas das ramificações que 

surgem de disputas internas pela verdade original se distanciam tanto que, para serem 

devidamente compreendidas, quase precisariam ser estudadas como um protestantismo à parte. 

Buscamos, para as finalidades desta pesquisa, uma classificação das igrejas protestantes 

que seja amplamente reconhecida e que auxilie a compreender as diferenças e divergências 

internas deste campo no Brasil. Segundo essa classificação, adotada por Mendonça (1990) 

podemos dividir as igrejas protestantes em três ramos principais: os protestantes históricos - de 

longa tradição e ligados aos modelos dos reformadores do século XVI e de seus sucessores; os 

pentecostais - de história mais recente, principalmente ligada aos movimentos de renovação 

espiritual do início até meados do século XX; e os neopentecostais - grupo que surge a partir 
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das décadas de 1970 e 1980, e que se diferencia dos pentecostais clássicos10.  

Não é nosso objetivo narrar minuciosamente as origens e a história de cada um desses 

grupos ou subcampos. Mas queremos apontar o que eles têm em comum e o que guardam como 

singular, e como se relacionam uns com os outros. De modo especial, queremos trazer dados 

relevantes para a compreensão de sua relação com o campo midiático e a midiatização. 

 

1.2.1. Protestantes Históricos 

 

São chamadas de protestantes históricas aquelas igrejas que têm sua origem a partir dos 

primeiros movimentos de reforma, e que, portanto, já se institucionalizaram e construíram uma 

longa tradição. Os principais representantes do protestantismo histórico no Brasil são os 

luteranos, presbiterianos, anglicanos (também chamados de episcopais), batistas, metodistas, 

congregacionais, menonitas e outras igrejas chamadas de reformadas.  

Faz-se distinção, no caso brasileiro, entre protestantismo de imigração e protestantismo 

de missão (MENDONÇA, 1990). De imigração seriam aquelas igrejas que chegaram ao país a 

partir do atendimento a imigrantes europeus, dentre os quais se destacam primeiramente os 

anglicanos, de origem inglesa, desde a abertura dos portos por D. João VI, e posteriormente, as 

igrejas luteranas, que inicialmente se organizaram em torno das populações de origem alemã 

na Região Sul e Sudeste. Embora essas igrejas hoje busquem atingir a todas as culturas que 

compõem o povo brasileiro, e tenham mudado bastante em relação à sua origem, ainda 

conservam muito da matriz cultural europeia em sua liturgia, sua organização e costumes. 

Já os protestantes históricos classificados como de missão são aqueles que surgiram a 

partir da expansão missionária do final do século XIX. Embora as ramificações que deram 

origem a essas igrejas tenham acontecido primeiramente na Europa, majoritariamente chegaram 

ao Brasil a partir de missionários norte-americanos, impulsionados por movimentos de 

avivamento das igrejas protestantes naquele país. O protestantismo que aqui se desenvolveu 

tem, até hoje, muitas marcas daquela cultura. Algumas dessas marcas são visíveis na liturgia, 

nos símbolos, no vocabulário e termos teológicos utilizados e especialmente nos hinos. As 

transformações na teologia e nas práticas dos protestantes dos Estados Unidos ainda são 

acompanhadas de perto por muitas destas igrejas, e muitos dos programas missionários e 

produtos de comunicação copiam ou tentam adaptar modelos surgidos naquele país. Nesse 

grupo se enquadram os congregacionais, os presbiterianos, metodistas e batistas, entre outros. 

                                                 
10 Há diversas outras maneiras de classificar e compreender as divisões internas do campo protestante no Brasil, 

destacando-se também a abordagem de Mariano (1999). 
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Uma das ênfases, desde a origem das igrejas protestantes, particularmente as de missão, 

está na transformação da sociedade a partir da conversão dos indivíduos. Algumas dessas 

igrejas trazem em sua bagagem o modelo norte-americano de vida e a vontade de transformar 

usos e costumes considerados mundanos e prejudiciais ao crescimento individual e nacional. A 

ideologia dos fundadores era transformar a nação a partir da conversão dos indivíduos. Como 

afirma Campos (2008), a Bíblia era tomada como força motriz civilizatória e cultural. 

Todo o protestantismo histórico está ligado, desde seu surgimento, ao estudo da Bíblia 

e à defesa de sua centralidade na vida cristã. Um dos grandes pontos de sua discordância em 

relação ao catolicismo é o lugar da tradição em relação à Bíblia. Enquanto, para os católicos, a 

tradição tem valor semelhante ao da Bíblia como fonte de doutrina, os protestantes defendem o 

que Lutero chamava de sola scriptura, ou seja, somente a Escritura Sagrada pode servir de base 

para julgar as doutrinas e práticas da Igreja. Há espaço para a liberdade e para a criação, também 

no campo da teologia e do culto, mas devem sempre estar em acordo com os ensinamentos 

bíblicos. Também não há novas revelações, pois entende-se que todo o necessário foi deixado 

como herança nos dois Testamentos. 

A postura dos protestantes históricos quanto ao culto e à mensagem para o mundo tende 

a ser racional e conservadora. Desconfiando do uso demasiado da emoção, privilegiam a 

argumentação, a serenidade, a austeridade e o zelo doutrinário. Em geral, sua liturgia (ordem 

de culto) tem como centro a leitura e a pregação da palavra, adornada por hinos que devem 

estar a ela subordinados. 

A título de exemplo de como os protestantes históricos se colocam em relação aos 

demais grupos, pentecostais e neopentecostais, vejamos o que afirmou o teólogo e filósofo 

Rubem Alves (2006), de origem vinculada a essa vertente histórica: 

 

Eu sou de tradição protestante muito embora, para permanecer protestante, eu tenha 

me desligado das igrejas protestantes. É preciso esclarecer que a tradição protestante 

nada tem a ver, absolutamente nada, com esses movimentos religiosos que se 

denominam “evangélicos”. A tradição protestante não promete milagres, cultiva a 

razão, estimula a ciência, é profundamente ética, e a ela estão ligados nomes como 

Leibniz, Kant, Hegel, Kierkegaard, Albert Schweitzer, Martin Luther King Jr., Dag 

Hamarkjoeld,  Dietrich Bonhoeffer, Mondelaine.11 

 

 

Outra característica dos protestantes históricos é que a maioria das igrejas – as exceções 

mais conhecidas são os luteranos e anglicanos – aboliu muito da simbologia, da iconografia e 

do cerimonial católico, por entender que confundia a mente dos fiéis e levava à adoração de 

                                                 
11 Disponível em <http://www.rubemalves.com.br>. Acesso em 04.11.2006. 
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imagens e objetos. Enquanto os luteranos e anglicanos preservaram símbolos como a cruz, as 

velas, as representações artísticas de Jesus e dos apóstolos, a liturgia tradicional e vestes 

litúrgicas - entre outras heranças do catolicismo - o restante dos protestantes históricos passou 

a evitar seu uso, excluindo do culto a antiga cultura visual. Essa postura foi posteriormente 

adotada também pelos protestantes pentecostais e neopentecostais, embora estes últimos 

tenham como característica a criação de novos símbolos ou a reutilização de símbolos 

tradicionais em seus eventos e campanhas. 

Esta atitude, algumas vezes identificada como iconoclastia12, teve consequências para o 

culto cristão e suas formas de mediação da mensagem sagrada: 

 

O preço dessa centralidade na palavra no culto protestante é a completa eliminação 

do mistério, traço inscrito, é preciso notar, na essência do culto cristão. [...] Os 

símbolos desaparecem. Cruz, velas e altar são reduzidos a superstições próprias do 

catolicismo. Os elementos do culto devem ser absolutamente racionais, devidamente 

explicados e adequados às categorias de uma religião leiga como o protestantismo. 

O exílio do mistério é narrado até mesmo pela arquitetura protestante no Brasil; 

estilos tradicionais deram e continuam dado lugar a salões – tristemente semelhantes 

a grandes garagens – mobiliados com um púlpito e bancos ou cadeiras. O espaço 

litúrgico é sacrificado no altar da argumentação (MENDONÇA, 1990, p.161). 

 
 

Nesse modo de ver, as igrejas protestantes perderam parte de seu apelo simbólico, o que 

tem consequências também para a sua comunicação com o mundo. O racionalismo dos 

protestantes históricos faria com que sua mensagem se tornasse menos acessível e mais difícil 

de se fixar, algo que viria a ser recuperado pela ênfase pentecostal na emoção. 

A vinculação à cultura protestante norte-americana, particularmente entre os 

protestantes de missão trouxe, como ressaltamos anteriormente, a ideia de transformar a 

sociedade a partir da conversão dos indivíduos. Esse discurso, que reforça a adoção de um novo 

estilo de vida pelos convertidos, se constituiu em grande marca da propagação do 

protestantismo nos Estados Unidos, desde o seu início, com os chamados puritanos.  

No Brasil, essa atitude acabou se tornando uma barreira para a inserção na cultura local. 

O apelido “crentes”, por exemplo, além de se referir ao modo de vida dos pentecostais, também 

foi aplicado aos demais protestantes como forma de ironizar sua rigidez moral e oposição aos 

costumes comuns. O “crente” era visto como alguém em franca oposição ao mundo e à 

sociedade, como aquele que não bebe, não fuma, que se veste de maneira austera e que prega 

contra a sensualidade, as “diversões mundanas” e a vaidade. Essa palavra, embora utilizada 

internamente com outro sentido, adquiriu externamente uma grande carga pejorativa. 

                                                 
12 Termo que designa a destruição de ícones - imagens e símbolos - ou sua retirada do contexto religioso, com a 

justificativa de que levam à idolatria. 
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Entretanto, se por um lado a perda do capital simbólico e os ataques ao estilo de vida 

popular podem ser vistos como obstáculos, a ênfase na proclamação da palavra se constituiu 

em um forte impulso comunicacional para o protestantismo histórico. A busca pela 

disseminação da Bíblia já esteve evidente na tradução de Lutero para o Alemão popular do 

século XVI, e nas sucessivas traduções posteriores para outras línguas. Também contribui para 

isso a distribuição massiva de cópias das Escrituras pelas Sociedades Bíblicas.  

 

O advento da imprensa explica, em grande parte, o sucesso da Reforma protestante. 

Seria impensável o sucesso protestante sem a imprensa. Foi graças à tecnologia 

desenvolvida por Gutenberg (1450) na produção da página impressa que os textos de 

Lutero e de Calvino ganharam a Europa. O apego dos protestantes à Bíblia, aos livros 

de confissão de fé e aos catecismos fez desse ramo do Cristianismo a “religião do 

livro”. Nela, o púlpito e a pregação da palavra, livrocentricamente orientadas, se 

tornariam a parte mais importante do culto protestante e o pastor seria o “ministro da 

palavra” e, às vezes, o “ministro dos sacramentos” (CAMPOS, 2008, p. 7-8, grifo do 

autor). 

 

Outro ponto forte dos protestantes em sua presença na sociedade foi o grande 

investimento em livros e materiais evangelísticos cristãos. Mendonça (1990) destaca a 

importância dos chamados colportores, que ofereciam livros de porta em porta e constituem 

exemplo desse uso da literatura como estratégia de comunicação missionária. 

 

Desde cedo, no Brasil, os protestantes preocuparam-se com a produção e difusão da 

literatura. Já vimos que, mesmo antes da chegada dos missionários da Igrejas, as 

Sociedades Bíblicas já estavam operando. Seus colportores precederam os 

missionários protestantes no interior brasileiro, levando a Bíblia para ser vendida. 

Em muitos desses casos, os esforços dos colportores resultaram em congregações e 

Igrejas locais, mais tarde filiadas a uma denominação (MENDONÇA, 1990, p..106). 

 

O zelo pela música, herança da Reforma, também foi importante como estratégia para 

que o protestantismo histórico chamasse a atenção da sociedade. Particularmente no Brasil, os 

hinários protestantes, o canto coral e a formação musical nas igrejas ajudaram a ganhar terreno 

em lugares em que o catolicismo não tinha a música como ponto forte (BROSE, 1980). 

Outro fator importante foi o investimento na educação como forma de marcar presença 

na sociedade e fomentar o crescimento das igrejas. Entre os luteranos, por exemplo, circulou 

durante bom tempo o lema “ao lado de cada igreja, uma escola”. Grande parte dos protestantes 

históricos assumiu posturas semelhantes, como os presbiterianos, batistas e metodistas. 

 

As escolas, atividade comum aos protestantes que se estabeleceram no Brasil, tinham 

diversos propósitos, que se confundiam e se complementavam: O primeiro objetivo 

era difundir a “cultura” protestante através dos métodos educacionais modernos. [...] 

Uma segunda intenção era formar uma elite que, se não fosse protestante, pelo menos 

tivesse sido influenciada pelos valores e princípios da cultura que lhe era proposta 

nas escolas. [...] Uma terceira intenção era evangelizar as famílias que tinham seus 

filhos nas escolas protestantes (MENDONÇA, 1990, p..105). 

 



29 
 

Pode-se afirmar que, apesar de algumas barreiras acima citadas, o protestantismo 

histórico seguiu, durante muito tempo, o apelo cristão para a comunicação do evangelho como 

boa notícia, pela própria característica de sua teologia missionária, de ênfase na conversão do 

mundo pelo anúncio da mensagem. Mas esse ramo do protestantismo encontrou dificuldades 

para acompanhar o ritmo das transformações ocorridas na comunicação no século XX.  

 

Uma ruptura obviamente aconteceu neste século XX. Surgiram então em rápida 

seqüência, diversos novos meios: o cinema, o rádio, discos e finalmente a televisão. 

Em cada um destes casos as Igrejas demoravam muito em entender que realmente 

mais um canal de comunicação tinha surgido, e que este devia ser aproveitado tão 

naturalmente pela Igreja como antigamente ela aproveitaria a tipografia ou a pintura 

(BROSE, 1980, p.27). 

 

Algumas igrejas protestantes históricas investiram em programas de rádio para difusão 

de sua mensagem. Houve também programas televisivos, mas muitos desses ainda seguiram a 

linguagem da pregação que já acontece nas igrejas, junto com a difusão da música e literatura 

tradicionais.  Em geral, os protestantes históricos tiveram dificuldade para acompanhar as 

mudanças tecnológicas e conquistar um lugar de destaque no campo midiático.  

Brose (1980) cita os seguintes entraves para a inserção dos protestantes históricos nos 

meios de comunicação: a desconfiança das lideranças em relação à TV e ao cinema, vistos como 

superficiais e destinados apenas à diversão, quando não prejudiciais; a tensão entre a 

proclamação da mensagem em massa, para uma audiência difusa, e o objetivo de integrar 

realmente as pessoas à Igreja e às suas atividades; a falta de esclarecimento das posições oficiais 

das igrejas sobre o assunto; a falta de estrutura, investimento, pessoal qualificado e recursos 

técnicos. 

Apesar de extensa, toda esta contextualização que fazemos a respeito do pensamento 

cristão ligado às igrejas protestantes e sobre os modos como estas igrejas procuraram exercer a 

comunicação de sua mensagem nos ajudará a compreender, mais à frente, os discursos que têm 

lugar nos memes e as estratégias vinculadas às páginas de internet desse subcampo religioso.  

As páginas que fornecem nosso corpus de análise enunciam embates entre o pensamento 

protestante histórico e os próximos grupos que descreveremos, os pentecostais e, 

especialmente, o neopentecostalismo. Embates que se dão sobre aspectos teológicos da 

mensagem a ser pregada, mas também ocorrem acerca das relações – consideradas benéficas 

ou nocivas – do campo religioso com o campo midiático, na tentativa de comunicação desta 

mensagem. Procuramos destacar, então, os aspectos pelos quais os pentecostais e 

neopentecostais se diferenciam dos protestantes históricos, e o que trazem de novo para o 

subcampo religioso em sua relação com o midiático. 



30 
 

1.2.2. Protestantes Pentecostais  

 

As igrejas pentecostais brasileiras surgem a partir de diversos movimentos que 

pregavam uma redescoberta dos chamados dons do Espírito. Seu nome vem do Pentecostes, 

festa judaica na qual, de acordo com o livro bíblico Atos dos Apóstolos, aconteceu pela primeira 

vez a descida do Espírito Santo sobre os seguidores de Jesus. Naquela ocasião, manifestou-se 

o dom de falar em línguas diferentes. Até hoje, falar em línguas estranhas e sobrenaturais é 

defendido por essas igrejas como uma das marcas essenciais do cristianismo.  

Junto com esse dom de línguas, é característica dos pentecostais a ênfase nas curas, 

sinais e visões. 

 

Sob o fogo do Espírito divino, realizam um culto que se caracteriza pela emoção, por 

gestos, por gritos, tremores, línguas estranhas e êxtases. Assim viabilizam pelos seus 

corpos, no seu jeito de ser e de vestir a condição de eleitos; de nascidos de novo para 

uma vida digna (BOBSIN, 2002, p.69). 

 

Ao contrário do protestantismo histórico, marcado pela racionalidade, os pentecostais 

buscam a emoção e a manifestação dos dons sobrenaturais, fomentando as revelações 

individuais e o testemunho acerca de milagres recebidos. A Bíblia continua ocupando posição 

central, mas é explicada não a partir de um esforço teológico racional, e sim através da unção e 

iluminação direta do Espírito Santo ao pregador.  

Algumas das igrejas pentecostais de maior destaque no Brasil são a Igreja Assembleia 

de Deus, a Congregação Cristã do Brasil e a Igreja do Evangelho Quadrangular. Bobsin (2002) 

enumera as seguintes características do pentecostalismo: 

 

a) forte tradição oral, com destaque para a experiência religiosa emocional em 

detrimento da racionalidade ocidental; b) desenvolvimento em contextos urbanos, 

alcançando as camadas mais pobres da população; c) espontaneidade litúrgica, 

enfatizando o canto e a música, com ritmos populares; d) nas primeiras gerações, 

forte socialização dos meios de produção simbólicos; e) ênfase no Batismo do 

Espírito Santo, que distribui dons, destacando-se a glossolalia e a cura como selos de 

sua presença; f) desempenho de funções terapêuticas; g) ênfase na segunda vinda de 

Cristo e um suposto desinteresse pela política, embora apoiando quase sempre os 

setores políticos conservadores, principalmente suas grandes lideranças que 

divergem sempre mais de posturas da base; h) bastante hierárquico no plano 

institucional, compensando este verticalismo com uma “democracia” dos dons no 

plano espiritual; i) marcadamente anti-ecumênico, desferindo ataques contra o 

catolicismo santorial e o papa, além da concorrência entre iguais – concorrência 

intrapentecostal (BOBSIN, 2002, p.65). 

 

Muitas das práticas pentecostais são vistas com reservas pelos protestantes históricos, 

que desconfiam de um emocionalismo exagerado e de que haja confusão entre fenômenos 

psicológicos e manifestações realmente milagrosas.  
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Outra divergência importante entre protestantes pentecostais e históricos é quanto ao 

ensino teológico para a formação de pastores e líderes. Por causa da ênfase na iluminação direta 

pelo Espírito Santo, os pentecostais originalmente se opunham ao estudo teológico acadêmico. 

Defendiam que apenas pela ação do Espírito o pregador podia entender a Bíblia e ser dirigido 

por Deus em sua mensagem, e que influências racionais ou externas poderiam desviar o real 

sentido. Havia desconfiança também em relação às ciências, que poderiam tentar os fiéis a 

questionarem a infalibilidade dos ensinamentos bíblicos. Muitos entre os pentecostais clássicos 

também se opunham à hierarquia e às formas de organização interna das demais igrejas 

protestantes, vistos como resquícios da antiga hierarquia católica. 

 Com o passar dos anos, porém, alguns grupos pentecostais parecem seguir a tendência 

de institucionalizarem-se, organizando-se de maneira mais formal e fundando centros de 

estudos bíblicos e faculdades de teologia. Algumas das posições quanto aos usos e costumes, 

especialmente em relação ao vestuário, maquiagem e adereços, também vêm sendo revistas no 

interior desses grupos, como acontece em parte da maior dessas igrejas, a Assembleia de Deus.  

Esse processo de mudanças e adequações pode ser indicativo de uma tendência cada vez 

maior de abertura para o mundo, em contraposição ao isolamento original. Esse movimento 

inclui um abrir de olhos e ouvidos para as oportunidades administrativas e comunicacionais. A 

televisão, por exemplo, em um primeiro momento era proibida aos fiéis de muitas igrejas 

pentecostais, pois era vista como ameaça à fé e às normas de conduta cristã. Hoje já é utilizada 

também por estas igrejas, em parte por influência dos movimentos neopentecostais, que 

descreveremos a seguir.  

Aliás, consideramos que igrejas neopentecostais, que já surgiram como igrejas 

midiáticas, exercem uma pressão sobre todo o campo protestante, e particularmente sobre as 

igrejas pentecostais mais antigas, no seio das quais surgiram. Estas também têm gradualmente 

modificado suas formas de culto, suas lógicas de funcionamento e de contato com seus fiéis na 

tentativa de não perderem espaço e relevância no contexto da sociedade em midiatização. 

 

 

1.2.3. Protestantes Neopentecostais 

 

O surgimento dos neopentecostais está ligado à abertura do pentecostalismo para o 

mundo, para os meios de comunicação e os modelos seculares de organização e gerenciamento, 

especialmente a partir da década de 1980. Pode-se considerar, como precursora desse 

movimento, destacada pelo uso do rádio como instrumento de culto e evangelização, a Igreja 
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Pentecostal Deus é Amor, sob a liderança do missionário Davi Miranda. Mas as igrejas que 

marcam o início desse novo protestantismo são a Igreja Universal do Reino de Deus e a Igreja 

Internacional da Graça, tendo como expoentes, respectivamente, os bispos Edir Macedo e R.R. 

Soares. Posteriormente, foram fundadas outras igrejas, reconhecidas pelo investimento em 

mídia televisiva e na música gospel, como a Igreja Renascer em Cristo e a Comunidade Sara 

Nossa Terra. Também surgiram muitas igrejas independentes e algumas autodenominadas 

“igrejas renovadas”, dissidentes do protestantismo histórico e que se aproximam da teologia 

pentecostal, entre elas algumas igrejas batistas renovadas, presbiterianas renovadas e luteranas 

renovadas. 

Essas mudanças no campo pentecostal fizeram surgir novas tentativas de classificação, 

mas a principal delas, que evidencia as diferenciações do campo, é a distinção entre pentecostais 

clássicos e os chamados neopentecostais. Mas o que as igrejas chamadas de neopentecostais 

têm em comum? E o que as diferencia dos demais grupos pentecostais?  

Em primeiro lugar, há um novo ingrediente adicionado ao corpo doutrinário pentecostal. 

Além dos milagres e dons espirituais, que são levados a extremo com a prática constante dos 

exorcismos, surge a chamada “teologia da prosperidade”. Essa teologia afirma que uma das 

marcas da presença de Deus na vida do cristão é a superação da instabilidade financeira, dos 

problemas familiares e das mazelas na saúde física e mental. Os males da vida, em geral, são 

identificados como influências demoníacas, que são vencidas e expurgadas com a conversão e 

a dedicação total da vida a Deus. 

As igrejas adeptas deste pensamento usam uma linguagem de forte apelo ao homem 

contemporâneo, propagada de maneira massiva e cuidadosamente produzida através do rádio e 

da televisão. Sai de cena o cristianismo da cruz, do louvor ao sofrimento e ao sacrifício e de 

espera por bênçãos na eternidade. É oferecida a homens e mulheres um cristianismo de glória 

e vitória, de solução para as preocupações do dia a dia.  

Nos testemunhos de convertidos, nas igrejas e na televisão, grande destaque é dado a 

pessoas que ofertaram generosamente sua vida e bens a Deus, e que por isso foram 

recompensados por Deus em rica medida, com a superação de antigos vícios, problemas 

pessoais e financeiros.  

 

A busca de bênçãos e prosperidade desvia os olhares das pessoas do céu ou do além 

para o presente. O dualismo do pentecostalismo “clássico”, tipo Assembléia de Deus, 

que ainda enfatiza a rejeição do mundo, esmaece-se por completo nas pregações da 

Igreja Universal ou de outras instituições religiosas semelhantes, Não se busca mais 

uma superação dos males no além, mas no aquém. Além disso, os males do presente 

não são provações divinas, como sempre apregoou o pentecostalismo, mas sinais de 

que os demônios estão agindo [...] (BOBSIN, 2002, p.29). 
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Na opinião de alguns autores, ocorre uma submissão da teologia aos interesses do 

homem contemporâneo, a máxima adaptação da igreja à lógica do mercado e ao modo de pensar 

liberal e capitalista: 

A partir do triunfo do mercado, não se pode mais falar que a religião usa as leis do 

mercado para vender a sua mercadoria, mas que ela mesma se submeteu àquelas leis 

e se transformou numa mercadoria também vendável no mercado. A sua submissão 

aos interesses dos consumidores, fenômeno a nosso ver essencial para se entender o 

neopentecostalismo, traz de volta as discussões sobre a interioridade das pessoas, 

suas fantasias, desejos e sonhos, matéria-prima que sempre ligou magia e 

religiosidade popular (CAMPOS, 1997, p. 175). 
 

Essa transformação atingiria de maneira profunda o cerne da religião, a relação do fiel 

com Deus e a imagem que tem dele. “Se Deus prometeu, Ele deve cumprir. A ênfase recai na 

promessa de Deus. Afinal, foi Ele o autor das promessas. Os pregadores nada prometem. 

Apenas anunciam as promessas de Deus, que devem ser buscadas insistentemente. Deus é 

coagido” (BOBSIN, 2002, p.47). 

Com essa nova teologia e uma nova maneira de se relacionar com a contemporaneidade, 

as igrejas desse tipo são compreendidas como uma reformulação e adequação do 

pentecostalismo clássico às mudanças sociais do final do século XX e início do século XXI. 

Essa nova forma de pentecostalismo cresce “absorvendo ‘nutrientes’ do ‘velho’ 

pentecostalismo e utilizando-se dos meios de comunicação de massa13 em tempos de mercado 

que se impõe” (BOBSIN, 2002, p.26).  

Nascidos em um ambiente midiatizado, os neopentecostais investem grande parte de 

seus recursos na compra de espaço na grade de programação e até mesmo adquirem empresas 

de rádio e televisão. A igreja que mais chama a atenção em relação à essa postura é a Igreja 

Universal do Reino de Deus, mas os demais neopentecostais têm seguido esse mesmo caminho. 

Como vimos, o grande crescimento da influência protestante nos meios de comunicação 

deu-se com esses grupos neopentecostais, e não com as igrejas históricas. As igrejas 

neopentecostais de fato surgiram como igrejas midiáticas, e se tornaram famosas pela aquisição 

de emissoras de rádio e TV, bem como a criação de jornais próprios. Também com os 

neopentecostais o culto protestante começa a seguir os moldes do espetáculo, da emoção e da 

produção com nível acentuado de profissionalismo, desde às performances musicais até os 

espaços organizados em formato de auditório.  

Não entraremos aqui, para não desviarmos o foco, na discussão sobre a maneira como 

                                                 
13 Sabemos que o uso do termo “meios de comunicação de massa” tem sido questionado, mas compreendemos a 

utilização da expressão pelo autor como decorrente do tempo em que escreve e da sua área de atuação, que não 

parte de uma abordagem comunicacional, mas das Ciências da Religião.  
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essas igrejas tiveram de adaptar sua pregação para motivar as ofertas que financiam suas 

aquisições, ou sobre as polêmicas em torno de suas práticas financeiras. Mas é fato é que os 

neopentecostais evidenciam e aceleram, com sua forte presença na mídia, o processo de 

midiatização da religião que ocorre também com os pentecostais e os protestantes históricos. O 

investimento neopentecostal nos meios de comunicação e as mudanças em seu culto e práticas 

de pregação impacta os outros setores do protestantismo, que empreendem tentativas próprias 

de recuperar o tempo e o terreno perdidos.  

Ao mesmo tempo em que há uma preocupação das demais igrejas protestantes com o 

modo como o neopentecostalismo ganha visibilidade e influencia seus fiéis, estes mesmos fiéis 

passam a demandar mudanças quanto às formas de culto, à musicalidade, a postura dos líderes, 

quanto ao estilo de sua pregação e até mesmo sobre a controversa questão da prosperidade.  

Temos, desta forma, ritmos diferenciados em um mesmo processo de midiatização no 

campo protestante brasileiro. Alguns grupos tomam a dianteira com o rádio, televisão e jornais 

como meios de grande visibilidade. Enquanto isso, outros buscam estratégias diferentes para a 

visibilidade em uma sociedade secularizada.  

Nessa dinâmica, nos chama a atenção a forma como indivíduos e grupos ligados ao 

modo de pensar dos protestantes históricos têm encontrado nas plataformas de redes sociais 

espaço para se contraporem ao neopentecostalismo. E, para as finalidades deste estudo, 

particularmente, o modo como os memes de internet são utilizados como estratégia na 

disseminação dos discursos vinculados aos diferentes agentes envolvidos nessas disputas. 

 

1.2.4. O fenômeno gospel 

 

 Como referimos acima, um dos termos frequentemente utilizados por protestantes no 

contexto comunicacional é a palavra inglesa gospel. Equivalente ao português evangélico, este 

termo é utilizado para caracterizar a música cristã contemporânea, produtos literários ou até 

mesmo como autodenominação de páginas de internet e outros dispositivos desse campo. 

 Uma importante reflexão sobre esse termo é realizada por Cunha (2007), que destaca a 

formação de uma cultura gospel. Esta é descrita pela autora como uma cultura híbrida, uma 

nova expressão cultural que possibilita um encontro do tradicional com o moderno: de um lado, 

essa cultura gospel preserva “aspectos que nascem da tradição protestante e das demandas de 

bens simbólicos religiosos que nascem da matriz religiosa brasileira”; de outro, vai ao encontro 

das “manifestações da modernidade presentes nas propostas religiosas pentecostais, no 

fenômeno urbano brasileiro, no avanço da ideologia do mercado de consumo e na cultura das 
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mídias” (CUNHA, 2007, p.31).  

 Para a autora, os protestantes, autodenominados evangélicos, mantém discursos e 

práticas tradicionais, mas, ao mesmo tempo, desejam uma integração com a sociedade e 

revestem suas produções de um invólucro de modernidade. Muitas dessas produções, na área 

da música, eventos e comunicação, têm a intenção de satisfazer as necessidades dos adeptos 

simultaneamente quanto à espiritualidade e ao lazer. 

 Essa compreensão nos auxilia a visualizar a apropriação dos memes em um contexto 

maior. Notamos que as produções ligadas ao humor e ao lazer evangélico em redes sociais 

digitais é bem-vinda porque atende a um anseio anterior, de integrar sob a marca gospel as 

variações comunicacionais e de entretenimento possíveis. Se há a música gospel, as emissoras 

gospel, a literatura gospel, os filmes gospel, os shows e até danceterias gospel, por que não os 

memes gospel? 

Afirma Cunha (2007) que “a cultura gospel redesenha com ares de modernidade as 

linhas divisórias entre as igrejas e o mundo, entre o sagrado e o profano, estabelecidas pela 

tradição pietista e puritana” (CUNHA, 2007, p. 192). Entendemos que, através dessa atividade, 

ocorre em muitos casos um apagamento de fronteiras entre o religioso e a modernidade, entre 

o sagrado e o secular, e enuncia-se uma imagem do evangélico atualizado, bem-humorado e 

antenado quanto às formas de expressão contemporâneas.  

Mas, além disso, também se opera, no contexto dessa cultura gospel, um apagamento 

de fronteiras entre as diversas vertentes do protestantismo. Assim também Cunha (2007) aponta 

que, ao mesmo tempo em que o campo evangélico permanece fechado em relação ao 

catolicismo e outras religiões, “aproxima os diferentes segmentos do protestantismo brasileiro 

e alimenta uma visão ufanista de que o crescimento evangélico brasileiro, fruto do avivalismo 

desenvolvido pela cultura gospel, está preparando um novo momento na vida do Brasil” 

(CUNHA, 2007, p.192). 

Temos, por trás do gospel – o evangélico repaginado –, uma interessante reconfiguração 

da relação entre os diferentes ramos do protestantismo descritos aqui, ainda que na superfície 

do discurso e na sua maneira de se apresentar ao mundo, já que as tensões internas continuam 

a existir. São novos modos de os fiéis verem a si mesmos, tratarem de suas diferenças e 

dialogarem com o mundo contemporâneo, gerados a partir de mudanças fortemente ligadas à 

dinâmica da midiatização. Como afirmara Braga (2006, p.17) outros “padrões para ‘ver as 

coisas’, para ‘articular pessoas’ e mais ainda, relacionar sub-universos na sociedade”. É nesse 

contexto que os memes de internet são acolhidos, apropriados e postos a funcionar em 

relevantes estratégias discursivas religiosas. 
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2 MEMES DE INTERNET 

 

A palavra meme é uma simplificação de mimeme14, que une a ideia de memória à de 

gene. Meme pode ser definido como uma unidade cultural que se multiplica em um processo 

de cópia e imitação15. Em sentido amplo, o conceito inclui falas, bordões, desenhos, 

comportamentos, ideias ou fragmentos de ideias, que são repetidas e - não sabemos bem porque 

- grudam na mente e se espalham rapidamente. De acordo com Recuero (2007, p.23) “o meme 

é um replicador, que se propaga através das pessoas, por imitação”.  

O termo não se aplica somente à internet, embora seja hoje o contexto no qual é 

ubiquamente presente, amplamente empregado por usuários e estudiosos16. Pode-se dizer que 

memes são verificáveis em todos os contextos que envolvem cultura e comunicação.  

 

Figura 1: Dawkins transformado em meme: “Chamar memes de memes é um meme” 
 

 

Fonte: Gizmodo17 
 

Meme foi palavra criada por Richard Dawkins no último capítulo de seu best seller “O 

Gene Egoísta”, de 1976. O estudioso da teoria da evolução compreende meme como 

equivalente cultural ao gene biológico e o anuncia como um “ novo tipo de replicador”, bem 

mais recente que o gene, e que se prolifera em um outro ambiente: 

 

O novo caldo é o caldo da cultura humana. Precisamos de um nome para o novo 

replicador, um substantivo que transmita a idéia de uma unidade de transmissão 

                                                 
14 Em grego μιμἐομαι (miméomai ou mimema) é da mesma raiz da palavra mimese (mimesis), imitação. 

15 Neste capítulo lançamos mão de conceituações e tensionamentos que, em parte, já foram publicados por nós em 

artigo sob o título “Memes de internet na Ecologia da Mídia: entre metáforas e teorias” (REGIANI, BORELLI, 

2015a), aqui revisados e estendidos. 

16 Em certo sentido, pode-se afirmar que o próprio termo meme tornou-se um meme, dada sua extensa utilização 

na internet sem que se pense sobre o que ele define ou que se conheça sua origem e significado. 

17 Disponível em <http://io9.gizmodo.com/5978399/where-memes-really-come-from>. Acesso 09 Jun 2016. 
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cultural, ou uma unidade de imitação. "Mimeme" provém de uma raiz grega adequada, 

mas quero um monossílabo que soe um pouco como "gene". Espero que meus amigos 

helenistas me perdoem se eu abreviar mimeme para meme. Se servir como consolo, 

pode-se, alternativamente, pensar que a palavra está relacionada a "memória", ou à 

palavra francesa même (DAWKINS, 2001, p.214). 

 

Trata-se, então, de um conceito cunhado em um contexto biológico, mas formulado de 

modo a atender à compreensão de contextos mais amplos, como o da cultura. Dawkins (2001) 

chega a afirmar que, assim como os genes se propagam de corpo para corpo através de 

espermatozoides e óvulos, os memes se propagam de cérebro para cérebro por um processo de 

imitação.  

Nesse contexto, há uma importante discussão quanto à abrangência do conceito de 

meme. Questiona-se até que ponto o conceito poderia ser estendido para uma explicação 

abrangente da dinâmica cultural. De acordo com Recuero (2011), Dawkins apresenta, em sua 

concepção de meme, a cultura inteira como produto da replicação de ideias. Nas palavras do 

autor, “quando você planta um meme fértil em minha mente, você literalmente parasita meu 

cérebro, transformando-o num veículo para a propagação do meme” (DAWKINS, 2001, p.215). 

A própria ideia Deus teria se disseminado como um meme copiado por gerações sucessivas 

devido a seu “alto valor de sobrevivência”, seu “poder infectante no ambiente produzido pela 

cultura humana” (DAWKINS, 2001, p.215). 

Susan Blackmore é considerada pelo próprio Dawkins como quem levou mais longe o 

conceito, trabalhando-o de forma a propor uma teoria Memética, como modelo para explicação 

dos traços e comportamentos culturais. A autora criou um site para reunir artigos, estudos e 

outros materiais que ampliam e divulgam sua visão dessa teoria18. Em um desses artigos, The 

power of meme meme, afirma o que ela mesma considera audacioso: 

 

Sem a teoria da evolução por seleção memética nada no mundo da mente faz muito 

sentido. Sem a memética você não pode responder a perguntas como "Por que eu não 

consigo tirar esse pensamento da minha mente? Por que eu decido escrever esse artigo 

e não aquele? Quem sou eu?" Sem a memética você pode apenas se sentar e apelar 

para um agente consciente imaginário (BLACKMORE, 1997).19 

 

Levando a termo esse raciocínio, os memes seriam a base de tudo o que é produzido e 

reproduzido culturalmente, e atuariam quase que independentemente de nossa vontade, como 

                                                 
18 Disponível em: <http://www.susanblackmore.co.uk/memetics/index.htm>. Acesso em 20 Jun. 2015. 

19 Tradução própria do original: “Without the theory of evolution by memetic selection nothing in the world of the 

mind makes much sense. Without memetics you cannot answer questions like ‘Why can’t I get that thought out of 

my mind? Why did I decide to write this article and not that one? Who am I?’ Without memetics you can only fall 

back on appeals to an imaginary conscious agent”.  Disponível em: <http://www.susanblackmore.co.uk/ 

Articles/sk97.html>. Acesso em 28 set. 2015. 
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replicadores que disputam por sobrevivência através de nós, se utilizam de nosso fazer e pensar 

com o fim de se reproduzir: memes autoreplicadores, tomando os seres humanos como vetores.  

A crítica que se levanta a esta abordagem é que, caso levada a termo, a memética poderia 

conduzir a um determinismo ultraevolucionista ou a um novo evolucionismo cultural. De 

acordo com Toledo: 

Os memes seriam unidades de cultura transmitidas de pessoa a pessoa por imitação 

ou por outras formas de aprendizagem cultural. Desse modo, a transmissão dos memes 

seria semelhante o suficiente à transmissão de genes para utilizar os mesmos modelos. 

Basicamente o que se procura é fundamentar o estudo da cultura dentro do 

Pensamento Populacional já utilizado pela Biologia (TOLEDO, 2013, p.181). 

 

A despeito da viabilidade epistemológica de uma teoria memética, que é o ponto 

discutido por Toledo (2013), o conceito de meme se consagrou como uma metáfora largamente 

utilizada, especialmente no contexto da propagação de conteúdo na internet. Aqui, tomamos o 

meme desta forma, como metáfora útil para a operação do conhecimento, e não como realidade 

determinante.  

O conceito meme nos ajuda a entender realidades vinculadas à cultura digital 

contemporânea, mas não extrapolamos seu valor a ponto de reduzir a complexidade da cultura 

a padrões de cópia e imitação. Como afirma Shifman (2014, p.12), “não é necessário pensar 

biologicamente quando analisamos os memes. As ideias de replicação, adaptação e adequação 

a certo ambiente podem ser analisadas de uma perspectiva puramente sociocultural”. 

Fato é que, como também afirma Shifman (2014), os memes difundem-se na internet de 

tal maneira que formam e refletem modos socialmente difundidos de pensar, e a prática de cópia 

e imitação ligada a eles tornou-se essencial na cultura digital contemporânea. Segundo o autor, 

vivemos em uma época dirigida por uma lógica hipermemética, na qual “quase todo evento de 

grande importância pública faz brotar um fluxo de memes” (SHIFMAN, 2014, p.4, tradução 

nossa20). Embora os memes sejam frequentemente vistos como “artefatos mundanos e triviais”, 

para o autor eles refletem estruturas culturais e sociais profundas, como uma espécie de 

“folclore pós-moderno” (SHIFMAN, 2014, p.15). 

Shifman (2014) defende um olhar para os memes orientado por uma perspectiva 

comunicacional. O termo, de fato, foi cunhado por um biólogo, e chega a ser aplicado por 

múltiplas disciplinas, como a psicologia, filosofia, antropologia e linguística. Mas por algum 

tempo os memes foram desconsiderados como conteúdo midiático, especialmente por se 

propagarem gradualmente, de modo interpessoal, e não através do que se considerava mídia de 

                                                 
20 “[...] we live in a era driven by a hypermemetic logic, in wich almost every major public event sprouts a stream 

of memes”. 
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massa. Mas a realidade já não é mais essa, em uma era em que estão borrados os limites entre 

interpessoal e massivo, entre profissional e amador, entre comunicação “de cima para baixo” 

ou “de baixo para cima”. “Em um tempo marcado pela convergência de plataformas de mídia, 

quando o conteúdo flui velozmente de um meio para outro, memes se tornaram mais relevantes 

que nunca para os estudos comunicacionais” (SHIFMAN, 2014, p.7, tradução nossa21). 

“Memes podem ser melhor entendidos como unidades de informação cultural que 

passam adiante de pessoa para pessoa, mas gradualmente ganham escala em um fenômeno 

social compartilhado” (SHIFMAN, 2014, p.18, tradução nossa22). Apesar de serem difundidos 

em nível micro, os memes têm seu impacto no nível macro da sociedade. Dão forma a modos 

de pensar, comportamentos e ações de grupos sociais. Consideramos que esta abordagem 

sociocultural nos possibilita a abertura do caminho para compreender o objeto desta análise a 

partir da perspectiva dos discursos. 

Segundo Shifman (2014), apesar de ser impossível para Dawkins (1976) conceber a 

realidade participativa da Web 2.023 na época em que cunhou o termo meme, três atributos 

fundamentais do seu conceito são muito relevantes para a análise de toda a cultura digital 

contemporânea: a propagação gradual, partindo dos indivíduos para a sociedade; a reprodução 

por cópia e imitação; e a difusão por competição e seleção.  

Entendemos que, no que concerne à área das Ciências da Comunicação, a metáfora 

meme pode ser bem compreendida, problematizada e aplicada se inserida no contexto de outra 

metáfora mais abrangente: a da Ecologia da Mídia (SCOLARI, 2015). Isso pode inclusive 

ajudar a evitar aquele determinismo biológico-evolucionista sobre a cultura, ou uma visão da 

propagação de memes como um processo simplesmente automático, alheio aos sujeitos. Afinal, 

a perspectiva da ecologia da mídia considera os meios e dispositivos tecnológicos em uma 

relação dinâmica com a cultura e com os sujeitos.  

Em uma perspectiva ecológica das mídias, “não se pode falar de determinismo 

tecnológico, senão de ‘interação’ homem-máquina, de interdependência ou ainda co-

dependência mútua” (VIZER; CARVALHO, 2013, p.48). Trata-se de uma visão que considera 

                                                 
21 “In a time marked by a convergence of media plataforms, when content flows swiftly from onde médium to 

another, memes have become more relevant than ever to communication scholsrship.” 

22 Memes may best be understood as pieces of cultural information tha pass along from person to person, but 

gradually scale into a shared social phenomenon.  

23 Termo utilizado para referir-se a segunda geração da World Wide Web, na qual o ambiente on-line se tornou-se 

mais dinâmico, com os usuários atuando não somente como consumidores, mas como produtores e organizadores 

de conteúdo. 
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os meios e tecnologias como parte indissociável da cultura, dos processos de socialização e da 

história pessoal dos indivíduos.  

Incluir os memes no quadro conceitual da Ecologia da Mídia significa refletir sobre a 

maneira como eles convivem com outras espécies midiáticas, o modo como copiam e adaptam 

características e o processo no qual são constantemente reformulados, por diferentes pessoas e 

grupos de interesse, para circularem em distintos ambientes e garantir sua reprodutibilidade.  

Nessa perspectiva, não há mera substituição ou extinção de espécies na evolução das 

mídias, mas convivência, interação e reformulação. Assim, é possível considerarmos os memes 

de internet como dispositivos que reúnem, recuperam e reconfiguram elementos de outros 

aparatos sociotecnólogicos que lhes são anteriores, e fazem isso de maneira simples, porém 

altamente eficiente.  

Aproximemo-nos, nesse ponto, do que descreve a tétrade de McLuhan (1998). De 

acordo com a teoria, as realizações humanas em comunicação têm quatro efeitos ou 

propriedades: a) Extensão (ou Melhora): novos dispositivos tecnológicos são responsáveis por 

aperfeiçoar o meio ou parte dele, acentuando de maneira mais satisfatória alguma função 

humana; b) Obsolescência: os novos elementos tornam os antigos ultrapassados, como que 

anestesiando seus efeitos; c) Recuperação: mas a nova tecnologia ou novo meio sempre 

recupera algo do antigo, trazendo-o de volta de forma mais atualizada; d) Reversão: quando o 

novo se potencializa o bastante, ele se transforma em outra coisa, uma forma nova, seja 

complementar ou oposta.  

Esses efeitos descrevem um movimento ou evolução que tem impacto sobre todo o 

ambiente dos meios de comunicação. Devem ser considerados não de maneira estanque, como 

uma sucessão cronológica, pois as quatro propriedades podem ocorrer até mesmo de forma 

simultânea (GHISLENI; BARICHELLO, 2013).  

Considerando os memes de internet segundo essa tétrade, podemos identificar as 

seguintes características: Em primeiro lugar, os memes efetuam uma ampliação, estendendo as 

possibilidades de expressão e atuação dos indivíduos em um ambiente no qual já não há 

fronteiras tão delimitadas entre emissores e receptores, entre polos de emissão e polos de 

recepção. Qualquer pessoa com conhecimento dos usos e possibilidades criativas dos 

dispositivos digitais pode produzir, modificar e reproduzir memes a partir de textos, imagens 

ou vídeos já existentes, sem encontrar grandes barreiras técnicas ou econômicas.  

Em segundo, memes também recuperam conteúdos, imagens, vídeos e textos gerados 

em outros meios, com traços característicos daqueles seus formatos, trazendo-os para o 

ambiente da internet. Pinturas antigas, fotos de peças publicitárias, personagens de filmes e 
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séries e mesmo figuras importantes da história, da literatura e das religiões são utilizadas, 

apropriadas, resignificadas. 

Em terceiro lugar, à medida que os memes recuperam produções e elementos de outros 

dispositivos, também colocam em obsolescência os sentidos, os contextos e as lógicas de 

funcionamento originais. Apropriam-se apenas daquilo que interessa à sobrevivência e 

circulação em nos novos contextos. Recuperam elementos das mídias anteriores, mas 

fragmentam e os retomam, conferindo certa opacidade. 

E, em quarto lugar, em seu processo de modificação ágil e quase sem limites, os memes 

acabam se revertendo em algo realmente novo no ambiente comunicacional. Agem, assim, 

como uma nova espécie que parasita as anteriores e que, a partir daquilo que retira das demais, 

constrói algo simples e novo, que mais facilmente se propaga nos ambientes digitais. 

Ainda nesse olhar ecológico sobre a propagação, é possível estender a metáfora para 

observar nos memes três características apontadas por Dawkins (2007): longevidade, 

fecundidade e fidelidade das cópias. De acordo com Recuero (2007, p.3), essas características 

advêm da perspectiva darwinista, em que “as espécies eram vistas como produtos de um 

processo evolutivo baseado em três elementos fundamentais: mutação (ou variação), 

hereditariedade (ou retenção), e seleção natural”.  

Shifman (2014) afirma que essas três características dos memes são intensificadas no 

ambiente da internet. A fidelidade, ou precisão das cópias é facilitada, pois a digitalização 

permite a transmissão sem perdas. A fecundidade também é aumentada, pois a internet facilita 

a difusão de uma mesma mensagem por múltiplas conexões e nós. A longevidade também ser 

incrementada porque a informação na internet pode ser guardada em múltiplos arquivos, e 

recuperada facilmente de tempos em tempos. 

As mesmas características são utilizadas por Recuero (2007) como critérios para 

construir uma taxonomia dos memes. A autora acrescenta uma quarta categoria, o alcance, para 

observar a relação entre os espaços nos quais os memes se propagam em redes sociais na 

internet.  

A categoria fidelidade se refere à forma como os memes preservam seus elementos 

constitutivos mesmo sendo reproduzidos em diferentes ambientes. Segundo a autora, os memes 

podem ser classificados como replicadores (aqueles que se propagam com reduzida variação), 

metamórficos (que são completamente alterados ao serem copiados) ou miméticos (apesar de 

sofrerem mutações e recombinações, sua estrutura permanece basicamente a mesma).  

Em uma relação com o conceito biológico de hereditariedade, avalia-se a longevidade 

dos memes. Ou seja, alguns se mostram persistentes (permanecem circulando por longo tempo), 
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enquanto outros são voláteis (se propagam rapidamente, mas logo são esquecidos ou se 

modificam tanto que acabam se transformando em outro meme). 

Quanto à fecundidade, os memes podem se propagar bastante a ponto de se tornar 

epidêmicos, ou ser apenas fecundos, espalhando-se por alguns espaços. Já quanto à variável 

alcance, memes podem se estabelecer como locais, circulando em uma determinada 

“vizinhança”, ou seja, um conjunto de blogs ou páginas conectadas entre si, ou se estenderem 

de modo global.  

Além dessa tipologia, que leva em conta o modo como os memes se proliferam na 

internet, os memes ainda podem ser classificados como de espécies diferentes segundo seu 

formato. Nos valemos aqui da distinção feita por Souza (2014), que descreve dois grupos: a) 

expressões meméticas: falas e textos verbais que se disseminam em frases, áudios, vídeos e 

outros suportes; b) imagens meméticas: se reproduzem em forma de desenhos, cartuns e 

fotomontagens. Ainda poderíamos acrescentar os videomemes ou “vídeos virais”, como uma 

terceira espécie. 

Em nosso trabalho, destacamos um tipo específico de imagens meméticas. São imagens 

sobrepostas por um texto verbal, de maneira a constituírem um todo unificado, um texto híbrido, 

formando um corpo significante (VERÓN, 2004). Optamos por nomear esses conjuntos 

discursivos como memes imagéticos, porque constituem de fato, texto e imagem uma só matéria 

significante. 

 

Figura 2: Exemplo de meme imagético com variações no texto verbal 
 

 

Fonte: Chapolin Sincero24 

 

Esses memes imagéticos também são conhecidos como memes de Facebook, por causa 

de sua propagação nesta rede social, embora sejam muito usados em blogs, fotologs e outras 

                                                 
24 Disponível em < https://www.facebook.com/ChapolinSincero>. Acesso 10 Dez 2016. 
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plataformas. Sua fecundidade e seu alcance são tão grandes que existem sites geradores de 

memes. São páginas que se oferecem como lugar de compartilhamento e, ao mesmo tempo, 

como ferramentas que possibilitam que qualquer pessoa insira ou modifique o texto em imagens 

prontas, para assim utilizá-las em outros contextos25. Alguns desses sites também oferecem 

aplicativos para smartphones que possibilitam a criação, modificação e compartilhamento de 

memes. 

Trazemos, em seguida, variações de dois memes imagéticos conhecidos (Figuras 3 a 7). 

É possível, nesses exemplos, observar como imagem e texto formam um conjunto discursivo 

de tal maneira unificado que, modificando-se o componente verbal, toda a unidade discursiva 

se modifica. Igualmente, verificar a maneira simples e, por isso, poderosa, em que os memes 

estendem as possibilidades de comunicação, efetuando a recuperação de uma imagem anterior 

e, deixando em suspenso ou em obsolescência seu funcionamento original, a sua reversão em 

algo novo, para sobrevivência e proliferação em um novo ambiente.  

Primeiramente, vejamos o meme conhecido como Willy Wonka Irônico (Figuras 3 a 5). 

Este meme utiliza a imagem da personagem de Gene Wilder no filme A fantástica fábrica de 

chocolate (Dirigido por Mel Stuart, 1971) em referências de humor. Na página Meme Center, 

que também funciona como um gerador de memes, a configuração da imagem em meme se dá 

com o acréscimo das seguintes sentenças: “Você julga os outros com frequência? ”; “Conte-me 

então o quão perfeito você é” (Figura 3).  

 

Figura 3: Meme Willy Wonka irônico.  

 
 

 
Fonte: Meme Center26 

 

A mesma imagem, replicada com diferentes frases, mas com referências do mesmo tipo 

irônico, é encontrada em diversos contextos, tornando difícil rastrear onde o meme surgiu. Esse 

                                                 
25 Exemplo é a página Meme Generator. Disponível em: <www.imgflip.com> acesso em 15 jun. 2015. 

26 Disponível em: <www.memecenter.com/search/willy%20wonka> Acesso em 30 out. 2014. 
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processo de disseminação na ambiência digital remete à problemática da circulação, que 

segundo Braga (2012) é difusa, contínua e segue fluxos sempre adiante. 

Vejamos o caso do meme no blog Le UFPR (Figura 4), que enaltece o ingresso na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná através do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), em contraposição a ter que pagar a mensalidade em uma universidade privada, a 

Pontifícia Universidade Católica (PUC).  

 

Figura 4: Willy Wonka irônico em blog de universitários 
 

  
Fonte: Blog Le UTFPR27 

 

Finalmente, o meme é apropriado em uma página chamada Gospel e Nerd, para satirizar 

jovens cristãos que são adictos de um jogo eletrônico chamado Diablo (Figura 5). O conjunto 

discursivo ironiza o fato de haver cansaço para orar na madrugada, mas não para jogar a versão 

recém-lançada do videogame.  

 

Figura 5: Willy Wonka Irônico no contexto religioso 
 

 

Fonte: Gospel e Nerd28 

 

                                                 
27 Disponível em: <www.leutfpr.blogspot.com.br/2012/04/le-willy-wonka.html> Acesso em 30 out. 2014. 

28 Disponível em: <www.gospelenerd.com.br/2012/05/willy-wonka-ataca-novamente.html> Acesso em 30 out. 

2014. 
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Note-se como, nos três casos citados, não há grande variação na imagem, a não ser pelo 

recorte e enquadramento ou pela inserção da logomarca da página em que é reproduzida. A 

mudança se dá na construção discursiva e na apropriação para um ambiente diferente, de acordo 

com a intenção dos sujeitos em seus contextos culturais específicos, apontando também para o 

modo como a geração e replicação de memes alcança distintas dimensões da experiência 

humana, distintos campos sociais (RODRIGUES, 1999). 

Utilizando a classificação de Recuero, podemos compreender o meme Willy Wonka 

Irônico como mimético: “A essência do meme está na personalização, mantendo a essência e a 

ordem estabelecidas. Daí o nome mimético, pois são memes que mantêm a estrutura, mas 

adaptam-se ao espaço onde estão sendo divulgados” (RECUERO, 2011, p. 126). Ainda 

seguindo a classificação da autora, trata-se de um meme persistente quanto à longevidade, pois 

permanece se replicando por muito tempo. Quanto à fecundidade, temos este como um meme 

epidêmico, pois se difundiu rapidamente no Facebook, em blogs e por outras plataformas. Além 

disso, a apropriação em contextos temáticos e culturais tão diferenciados evidencia se tratar de 

um meme do tipo global.   

Outro exemplo de meme imagético, desta vez, brasileiro na origem, é aquele apelidado 

de Chico Buarque da Onda. Na composição, utiliza como base a capa do primeiro álbum do 

compositor Chico Buarque de Holanda, de 1966 (Figura 6). A capa original é modificada nas 

diferentes versões, invertendo posições, alterando cores e, especialmente, o texto verbal eleito 

para compor cada discurso específico. 

 

Figura 6: Capa do LP Chico Buarque de Holanda, de 1966.  

 

  
 
Fonte: Discos do Brasil29 

 

                                                 
29 Disponível em: <http://www.discosdobrasil.com.br/discosdobrasil/consulta/detalhe.php?Id_Disco=DI00754>. 

Acesso em 15 jun. 2015. 
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Figura 7: Meme Chico Buarque da Onda.  

 

  

Fonte: Humorama30 
 

 

Figura 8: Meme Chico Buarque da Onda em campanha publicitária do Teresina Shopping. 

 

  
Fonte: Meio e Mensagem31 

 
  

Novamente, acontece a adaptação a diferentes contextos ou ambientes, desde uma 

derrota da seleção brasileira de futebol para a seleção holandesa na Copa do Mundo de 2014 

(Figura 7), até o comercial de um shopping center em Teresina, PI (Figura 8). Neste último 

caso, a referência é feita ao conforto proporcionado pelo sistema de ar refrigerado do 

estabelecimento comercial. Mais uma vez, é possível destacar a longevidade, fecundidade e 

alcance do meme, devidas em grande parte à simplicidade de sua estrutura e à facilidade de 

edição. 

E por fim, ainda com o mesmo meme, pode-se verificar a atividade de apropriação a 

que nos atemos especificamente nessa pesquisa, no campo religioso protestante: 

 

                                                 
30 Disponível em: <www.humorama.com.br/2014/07/12/os-melhores-memes-da-derrota-do-brasil-para-a-

holanda>. Acesso em 15 jun. 2015. 

31 Disponível em <http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/noticias/2015/02/04/Chico-Buarque-processa-

shopping-do-Piaui.html>. Acesso em 15 jun. 2015. 
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Figura 9: Meme “Chico Buarque da Onda” no contexto evangélico.  

 

  

Fonte: Humor Gospel32 
 

 

Como dito, os memes se oferecem como novas formas de produzir e difundir conteúdo. 

Atuam sobre o ambiente comunicacional, modificando-o ao proporcionarem aos sujeitos e 

grupos de interesse novos modos de apropriar-se dos dispositivos na comunicação. Convivem 

com outras tecnologias, delas fazem uso e nelas se inserem. Recuperam imagens, conteúdos e 

traços das tecnologias mais tradicionais, ao mesmo tempo em que unem a elas elementos de 

uma outra linguagem, oferecendo modos de se adaptarem ao ambiente midiático da internet.  

Facilmente modificáveis e adaptáveis a diferentes contextos, os memes imagéticos se 

inserem no ecossistema midiático como uma espécie nova e veloz. Ampliam possibilidades de 

comunicar, desafiam as demais espécies e a elas conferem certa obsolescência, mas também as 

recuperam naqueles aspectos que nelas se mostram mais profícuos para os novos ambientes 

comunicacionais.  

Nesse processo de recuperação, nota-se como elemento importante o modo como os 

memes evocam memórias ligadas aos ambientes culturais nos quais circulam, aspecto este 

presente na origem etimológica do próprio conceito concebido por Dawkins (2001). 

Estamos em um contexto no qual diluem-se as barreiras entre os chamados polos 

emissor e receptor da comunicação. Um ambiente em mutação, em que em processo acelerado 

de midiatização, no qual, como apontara Fausto Neto (2008, p. 92), “ocorre a disseminação de 

novos protocolos técnicos em toda extensão da organização social, e de intensificação de 

processos que vão transformando tecnologias em meios de produção, circulação e recepção de 

discursos”. 

Particularmente nas plataformas de redes sociais de internet, interessa aos participantes 

a possibilidade de produzirem, modificarem e compartilharem conteúdos com facilidade. A 

                                                 
32 Disponível em: < https://www.facebook.com/Humor-Gospel-342520252427064>. Acesso em 15 jun. 2015. 
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simplicidade e adaptabilidade dos memes vêm atender a essa necessidade, mas também criam 

novas demandas para as outras espécies no ambiente em que se inserem.  

Pelo seu modo próprio de produção e reprodução, e seu impacto sobre os ambientes de 

compartilhamento na internet, os memes podem provocar mudanças em outros dispositivos 

midiáticos com as quais se relacionam, como no exemplo da publicidade. Memes têm sido 

utilizados em diferentes contextos, que vão do puramente humorístico até o campo político e o 

religioso, e assim influem na maneira como se dá a comunicação nesses contextos.  

Neste ambiente povoado por tantos dispositivos midiáticos, os memes podem até 

mesmo servir ao debate de temas de interesse público ou à publicização (ROMEYER, 2015) de 

temas específicos de alguns campos, fazendo com que adquiriram importância e visibilidade 

social. No caso desta pesquisa, interessa-nos como os memes podem servir à publicização do 

religioso na internet e, ao mesmo tempo, na perspectiva da midiatização, como a dinâmica 

própria e a lógica de produção de sentidos desse ambiente modelam e constroem o próprio fazer 

religioso. 

Ao se valerem das mídias para buscar visibilidade, grupos religiosos têm feito maior 

uso de páginas de internet, blogs e plataformas de redes sociais. E isso parte não somente das 

instituições e lideranças religiosas, mas especialmente aos grupos não institucionalizados ou 

leigos. Com a facilitada manipulação dos aspectos técnicos e simbólicos muitos que se veem à 

margem das igrejas ou que se colocam como críticos a algumas de suas posturas também 

adquirem visibilidade para suas pautas, ao mesmo tempo que aqueles que compartilham dos 

valores institucionais dominantes encontram ali oportunidade para reforçá-los. 

A análise da utilização dos memes de internet no discurso religioso, que pretendemos 

neste estudo, poderá contribuir na compreensão mais ampla das formas de midiatização da 

religião nas redes digitais. A segui, discutimos como os memes de constituem em dispositivos 

de enunciação a partir de uma abordagem discursiva33. 

 

 

2.1. MEMES COMO DISPOSITIVOS DE ENUNCIAÇÃO: DIMENSÃO DISCURSIVA.  

 

Todo ato comunicacional é um movimento em direção ao outro. Mais precisamente, 

como afirma Peruzzolo (2010, p.11), “toda mensagem tem uma dimensão persuasiva, pois que 

                                                 
33 Algumas das abordagens desta seção foram apresentadas e publicadas nos anais do IV Colóquio de Semiótica 

das Mídias (REGINANI, BORELLI, 2015b). 
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a tentativa de comunicar-se é impelida pela necessidade de encontrar o outro; e o outro somente 

vai ao encontro daquilo que para ele é um estímulo”.  

Para que haja comunicação, sempre há uma ação estratégica34 de buscar aquilo que 

possa tocar o outro com vistas provocar as reações esperadas. Faz-se uso de mecanismos 

discursivos adequados à persuasão das verdades que se quer compartilhar. Mais ainda: verdades 

nas quais se quer fazer crer. Nas palavras do autor, “fazer crer é saber dizer” (PERUZZOLO, 

2010, p.12). 

As estratégias se destinam, portando, à persuasão, que significa “procurar intervir sobre 

as representações ou convicções de alguém com o objetivo de fortalecê-las ou modificá-las” 

(PERUZZOLO, 2010, p.22). O lugar da persuasão é o discurso, e o discurso se dá na interação 

de sujeitos. Considerando as estratégias do ponto de vista semiológico, a comunicação adota a 

perspectiva da mensagem como discurso, e atenta para a construção intersubjetiva dos 

discursos.  

Isso possibilita uma visão bem mais abrangente da complexidade inerente à relação no 

seio da qual algo é comungado, tornado comum aos interlocutores. A abordagem do processo 

comunicacional pelo viés discursivo realiza um salto qualitativo em relação ao que se pensava 

nos primeiros estudos do campo da comunicação, nos quais se tomava, de maneira linear e em 

perspectiva informacional, o trinômio emissor/mensagem/receptor. Mais do que informar, 

comunicar é tecer e comungar significados. 

Adotamos, neste estudo, uma perspectiva semiológica entre tantas possíveis, a análise 

dos discursos segundo a perspectiva adotada por Eliseo Verón, incluindo a maneira como é 

levada adiante especialmente por Antonio Fausto Neto. Nessa abordagem, 

 

[...] em sentido amplo, a noção de “discurso” não designa apenas a matéria linguística, 

mas qualquer conjunto significante considerado como tal (isto é, considerado como 

lugar de investimento de sentido) [...] Em segundo lugar, deve-se observar que a 

expressão está no plural: “análise dos discursos”. Isso para indicar uma diferença em 

relação àqueles que falam em “a análise do discurso”, concebendo assim O Discurso 

como uma espécie de homólogo de A Língua e do qual se poderia fazer uma teoria geral 

“fora de contexto”. O que é produzido, o que circula e o que produz efeitos dentro de 

uma sociedade são sempre discursos [...] (VERÓN, 2004, p. 61). 

 

Os discursos são entendidos aqui no contexto de uma semiologia de terceira geração. A 

grosso modo, na primeira semiologia, desde a década de 1960, a preocupação maior era o 

próprio texto em seus aspectos formais e linguísticos. Como descreve Fausto Neto (1999), uma 

semiologia concentrada nos aspectos linguísticos e formais do texto, na sintática e na semântica. 

                                                 
34 Estratégia, no sentido amplo, envolve “ações planejadas com o intuito de obter um resultado procurado, coisa 

muito comum no dia-a-dia da vida social” (PERUZZOLO, 2010, p.28). 
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Na segunda semiologia, passa-se de uma linguística da língua para uma linguística da fala, e a 

atenção se volta para a produção de sentido como processo social, e a dimensão do discurso 

como instrumento de poder – a politização da questão do signo –, estando os falantes sempre 

em situação de disputa, de luta entre classes.  Já a semiologia de terceira geração, a partir dos 

anos 1980, busca elucidar os efeitos de sentido como decorrentes de um processo de “circulação 

social das significações” (VERÓN, 2004, p.216), mas além disso atenta para a “atividade 

modalizante do sujeito da enunciação instaurado em qualquer lugar do processo de 

comunicação” (FAUSTO NETO, 1999, p. 183). Esta é também nomeada uma semiologia dos 

sujeitos. 

Nessa perspectiva que traz ao centro os sujeitos, surgem conceitos e distinções 

importantes, como a que Verón (2004) faz entre enunciado, enunciadores e enunciação: O 

conceito de enunciado é da ordem do conteúdo, daquilo que é dito. Refere-se à mensagem em 

si. Enunciação, por outro lado refere-se às modalidades do dizer. E, através de cada modo de 

dizer, os sujeitos se colocam, como enunciadores. Esses enunciadores vão deixando sempre 

suas marcas – ainda que, por vezes, queiram estrategicamente ocultar-se ou afastar-se. As 

escolhas estratégicas dos sujeitos no processo de enunciação mostram muito sobre eles mesmos, 

suas convicções e intenções, e sobre a imagem que constroem sobre seus destinatários.  

Igualmente importante, nesse contexto, é a concepção de “efeitos de sentido”. O 

conceito vem substituir aquela ideia simples de significado, já não satisfatória à complexidade 

de relações e construções aqui problematizada. Mais que significados relacionados a signos, é 

preciso estudar a forma como são provocados efeitos de sentido, e que artifícios se usa para isso 

na interlocução (PERUZZOLO, 2015).  

De acordo com Verón, os efeitos de sentido se desenham em um processo complexo, 

que vai da produção pelo enunciador, passa pela circulação, na qual ocorrem também desvios, 

e culmina no reconhecimento, pelos enunciatários: 

 

Todo discurso desenha, ao contrário, um campo de efeitos de sentido e não um e único 

efeito. A relação entre a produção e a recepção (prefiro chamar esta última de 

reconhecimento) é complexa: nada de causalidade linear no universo do sentido. Ao 

mesmo tempo, um discurso dado não produz um efeito qualquer. A questão dos efeitos 

é, portanto, incontornável (VERÓN, 2004, p.216).  

 

Há, para o autor, gramáticas de produção e gramáticas de reconhecimento, que se dão 

de maneira interdiscursiva. A circulação também “é definida como sendo uma relação 

interdiscursiva: o desvio entre produção e reconhecimento” (VERÓN, 2004, p. 69-70). 

Com todos esses elementos e em sua relação não linear no discurso, são colocados em 

funcionamento dispositivos de enunciação. Em uma aproximação bem simples, dispositivo é 
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aquilo que, segundo determinado contexto e escolhas estratégicas, é disposto para enunciar. Ou, 

de um modo mais abrangente, um aparato tecnossimbólico: 

 

O conceito de dispositivo é compreendido para além de sua função técnica, já que ele 

abrange linguagens específicas que remetem a uma construção discursiva que se 

realiza num determinado contexto sociocultural. Por essa conjugação de distintos 

fatores é que se define o termo como dispositivo tecnossimbólico. (BORELLI, 2010, 

p.20) 

 

São verificáveis no dispositivo de enunciação, na visão de Verón (2004): a) a imagem 

de quem fala, o enunciador, com o lugar que ele atribui a si mesmo em relação àquilo que diz; 

b) a imagem do seu destinatário, produzida pelo próprio enunciador; c) a relação entre o 

enunciador e os seus destinatários. Essas imagens são entidades construídas no discurso, e 

podem diferir dos sujeitos reais. Nas palavras de Verón (2004, p. 218): “um mesmo emissor 

poderá, em discursos diferentes, construir enunciadores diferentes, conforme, por exemplo, o 

alvo visado; pelo mesmo motivo construirá, cada vez diferentemente, seu destinatário”. 

Nosso olhar sobre os memes imagéticos adota esta abordagem discursiva, aprofundando 

a compreensão de sua composição e funcionamento como dispositivos de enunciação. Daremos 

atenção especial ao modo como, nesses memes, texto e imagem constituem uma mesma 

unidade significante, um só texto híbrido, como acreditamos ser possível dizer.  

Nos memes imagéticos a imagem, que também pode ser considerada como texto – um 

tecido, na compreensão de Verón (2004) – une-se ao componente verbal de modo que, quando 

um desses componentes é modificado, constroem-se novos efeitos de sentido, ainda que 

conservando e utilizando o que interessa para que permaneça a ligação com a situação de 

enunciação anterior à qual se quer remeter. Frequentemente os memes operam recuperando, 

nas imagens ou no texto, discursos diversos, combinando efeitos de sentido e tornando-os 

importantes para a produção e reconhecimento de um outro discurso que se quer enunciar. 

Esse modo como os memes são construídos nos remete à noção de interdiscursividade, 

pois, de acordo com Verón (2004, p.70), “a estruturação dos discursos sempre é um fenômeno 

interdiscursivo”. 

 

Tanto entre as condições de produção quanto entre as de reconhecimento de um 

discurso, há outros discursos. Na verdade, pode-se dizer que todo discurso produzido 

constitui um fenômeno de reconhecimento dos discursos que fazem parte de suas 

condições de produção (VERÓN, 2004, p.70,71, grifo do autor). 

 

 Maingueneau (1998, p.86) explica que “o interdiscurso está para o discurso assim como 

o intertexto está para o texto”. O interdiscurso constitui-se como um conjunto de discursos, de 

um mesmo campo ou de campos ou épocas distintas, com os quais o discurso entra em relação. 
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Peruzzolo (2015, p.237) compreende a interdiscursividade como um jogo em que um discurso 

atua “suportando e construindo o outro”.  

No caso específico dos memes imagéticos, imagens de contextos específicos e campos 

sociais diversos são utilizadas na composição, com o texto verbal, de novos dispositivos. Essas 

imagens e textos trazem consigo efeitos de sentidos originais, mas que, na dinâmica da 

apropriação e reconfiguração memética, que aqui, a partir da característica indiciária da 

pesquisa em comunicação (BRAGA, 2008), escolhemos nomear como memetização. Nesse 

processo signos anteriores são combinados a outros elementos de modo que não são apagados, 

mas constituem novos efeitos para funcionarem em outros discursos.  

Ocorre, portanto, um processo de ressignificação. Signos são “algo colocado no lugar 

de alguma outra coisa”, “um entre exercendo a função de mediação no agenciamento de 

significados e sentidos” (PERUZZOLO, 2015, p.49, grifo do autor). Neste processo de 

ressignificação que chamamos de memetização, signos que produziam um determinado efeito 

de sentido quando colocados como um entre em uma relação anterior são deslocados, e passam 

a evocar outras possibilidades de interpretação. O reposicionamento destes signos, com outros 

signos que são a eles combinados, é feito segundo um novo discurso em que devem atuar, e 

também obedecendo um novo formato, que se espera seja adequado para conseguir atenção, 

engajamento e motivar a rápida reprodução (ou nova modificação) e disseminação. 

 Vejamos um exemplo bastante representativo desse processo interdiscursivo, que ocorre 

na composição entre figuras anteriores, novos elementos imagéticos e textos verbais: 

 

Figura 10 – Meme ET Revoltado 

 

Fonte: Museu de Memes35 

 

                                                 
35 Disponível em <www.museudememes.com.br/sermons/et-revoltado-mesegura>. Acesso em 12 Jul 2015. 
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O meme ET Revoltado (Figura 10), de acordo com o site #MUSEUdeMEMES36, foi 

composto a partir da pintura L’amour Désarmé (Figura 11), de William-Adolphe Bouguereau 

(1825-1905). No quadro original, uma mulher segura o cupido, clássica representação do amor 

na mitologia greco-romana. O cupido foi substituído por um ET em 2008, em um concurso de 

montagens do site Worth100037.  

 

Figura 11 – Pintura  L’amour Désarmé 

   

Fonte: Blue Bus38 

 

Figura 12 - O meme ET revoltado, primeira versão 

 

Fonte: Worth100039 

 

                                                 
36 O Museu de Memes é um projeto da Universidade Federal Fluminense que pretende constituir um acervo de 

referência para pesquisadores interessados na investigação sobre o universo dos memes. Disponível em 

<www.museudememes.com.br/>. Acesso em 10 Jul 2015. 

37 Disponível em <http://www.worth1000.com/>. Acesso 10 Jul 2015. O autor da imagem vencedora do concurso, 

(Figura 12), posteriormente, convertida em meme, foi um brasileiro que se identifica apenas como Mandrak. 

38 Disponível em <http://www.bluebus.com.br/wp-content/uploads/2015/05/meme-ET-original.jpg>. Acesso em 

10 Jul 2015. 

39 Disponível em <http://www.worth1000.com/>. Acesso 10 Jul 2015. 
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Em 2015, a imagem foi memetizada, ganhando diferentes textos e montagens, e passou 

a circular em múltiplos contextos, conservando o efeito de sentido original de desarmar e 

impedir uma investida, porém agora não especificamente a iniciativa do amor, mas de diferentes 

sujeitos em situações inusitadas. 

Trazemos abaixo dois exemplos da ressignificação interdiscursiva a que nos referimos. 

A primeira (Figura 13), conserva a ligação com o tema do amor, embora de modo sarcástico. 

Uma referência ao que, nos sites de humor na internet, se chama de friendzone, situação em que 

alguém se torna alvo de chacota por ser considerado apenas amigo de outra pessoa com quem 

desejava relacionamento amoroso.  

 

Figura 13: Meme ET Revoltado em piada sobre relacionamentos 

 

Fonte: GCN 40 

 

Figura 14 - ET Revoltado em um site de humor sobre futebol. 
 

 

Fonte: Futirinhas.41 

 

                                                 
40 Disponível em <http://gcn.net.br/noticia/287394/brasil-e-mundo/2015/05/meme-meu-deus-me-solta-e-

sucesso-nas-redes-sociais-e-viraliza-na-internet>. Acesso 10 Jul 2015. 

41 Disponível em <http://futirinhas.com/times/olha-la-o-corinthians/>. Acesso em 10 Jul 2015. 
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A segunda ressignificação (Figura 14), satiriza a FIFA (Federação Internacional de 

Futebol), na figura de seu então presidente Joseph Blatter por um suposto amor incontido pelo 

Sport Club Corinthians Paulista. Em ambas, permanece o efeito de sentido de contenção à 

paixão ou às precipitações a ela relacionados. Em diferentes contextos, reconfigurações deste 

meme mudam quanto à forma de paixão, extrapolando o terreno das paixões amorosas e 

brincando com sentimentos incontroláveis de admiração, revolta, e até gula. 

Quando se olha para memes como esses, que utilizam imagens clássicas em suas 

composições, é impossível não pensar sobre o processo que trouxe as imagens até esse ponto, 

em que tudo se transforma, se hibridiza e pode ser facilmente modificado e compartilhado. Um 

olhar sobre a história das imagens no ocidente, que efetuaremos em seguida, nos auxiliará a 

situar os memes imagéticos em um processo mais abrangente e compreender as condições que 

proporcionaram seu surgimento. Assim, alargamos a nossa compreensão, integrando uma 

perspectiva dos mesmos como dispositivos imagéticos à visão dos memes como dispositivos 

de enunciação. Nesse caso, a dimensão imagética amplia a compreensão da dimensão discursiva 

dos memes. 

 

2.2.1. Memes como imagens: perspectiva histórica 

 

 Flusser (1985, p.5) define imagem como “superfície significativa na qual as ideias se 

inter-relacionam magicamente”. Pode-se falar em imagens mentais, indispensáveis à dinâmica 

do pensamento humano, ou naquelas que possuem superfície e forma visível, indissociáveis do 

que conhecemos por sociedade e cultura. 

Ao longo dos séculos, as civilizações desenvolveram diferentes relações com as 

imagens. Desde a pré-história, elas foram fundamentais no exercício da representação e no 

desenvolvimento do homem e da cultura. Inicialmente, eram revestidas de um caráter 

marcadamente mágico, como objetos de culto ou eminentemente ligados ao sagrado. 

Posteriormente, houve o estabelecimento de uma cultura mais voltada à escrita como forma de 

compreensão do mundo e, em paralelo, desenvolveu-se uma maior independência entre a arte 

das imagens e a representação do mágico e do sagrado. O desenvolvimento da relação do ser 

humano com as imagens seguiu o contexto de uma “luta da escrita contra a imagem, da 

consciência histórica contra a consciência mágica” (FLUSSER, 1993, p.8). 

Porém hoje, com as tecnologias que recolocam no centro as imagens, vivemos um 

processo inverso, uma outra idolatria na relação com as imagens, indispensáveis, onipresentes 

e reproduzidas para encantar, de modo bastante irreflexivo. Nas palavras de Flusser: 
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Podemos observar, hoje, de que forma se processa a magicização da vida: as imagens 

técnicas, atualmente onipresentes, ilustram a inversão da função imaginística e 

remagicizam a vida. Trata-se de alienação do homem em relação a seus próprios 

instrumentos. O homem se esquece do motivo para o qual as imagens são produzidas: 

servirem de instrumentos para orientá-lo no mundo. Imaginação torna-se alucinação 

e o homem passa a ser incapaz de decifrar imagens, de reconstituir as dimensões 

abstraídas (FLUSSER, 1993, p.8). 

 

Jacques Aumont (1993) afirma, logo na introdução de “A Imagem”, que apesar de ser 

algo banal de se dizer, a expressão “civilização da imagem” descreve bem a relação que se dá 

em nosso tempo. Um mundo “onde as imagens são cada vez mais numerosas, mas também cada 

vez mais diversificadas e mais intercambiáveis” (p.14).  

É nesse ambiente superpovoado por imagens, no qual diferentes tipos são postos em 

interação e se mesclam, e no qual os indivíduos desenvolvem uma relação poucas vezes 

consciente com as imagens, dada a centralidade de sua reprodutibilidade técnica, que surgem 

os memes imagéticos. Para compreender como esses memes se constituem como algo novo e 

poderoso, mas ao mesmo tempo conectado a uma evolução das imagens, precisamos recorrer a 

uma visão da história que nos situe quanto às transformações que forneceram o ambiente para 

o surgimento de novas modalidades de dispositivos imagéticos. 

Essa abordagem histórica é fornecida por Couchot (1993), quando descreve o que chama 

de evolução das técnicas de figuração. Partindo da arte ocidental, o autor descreve um 

movimento crescente, desde as técnicas de pintura do Quattrocento, na direção de “automatizar 

cada vez mais os processos de criação e reprodução da imagem” (COUCHOT, 1993, p.37).  

O autor mostra que, desde o aperfeiçoamento da perspectiva de projeção central, foi se 

intensificando a busca por decompor a imagem até seu elemento mínimo, do plano às linhas, 

passando pelos pontos até se chegar aos pixels. A evolução dos instrumentos e técnicas passou 

por diferentes movimentos na pintura até se chegar à fotografia (e ao cinema, a fotografia em 

movimento). Finalmente, com a televisão, surgiu a possibilidade de “analisar cada ponto de 

cada linha da imagem sob a forma de uma espécie de mosaico luminoso” (p.38). No entanto, à 

televisão ainda faltava a capacidade de controlar e manipular o ponto de imagem com perfeita 

exatidão, algo que viria a existir com as imagens em computador e a “automatização numérica 

da imagem” no sistema digital.  

Com o computador, a imagem passou a ser “numerizada”, ou seja, “indicável 

exatamente na tela através de coordenadas especiais e cromáticas definidas por um cálculo 

automático” (COUCHOT, 1993, p.38). Substitui-se um automatismo analógico, que já existia 

na fotografia, por um automatismo calculado, resultado de um tratamento numérico da imagem 
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a partir do pixel. A imagem foi, assim, reduzida a uma matriz. Por fim, “a hibridação inesperada 

de um calculador eletrônico e de uma tela de televisão iria provocar no universo das imagens a 

mutação mais radical desde o aparecimento – há mais ou menos uns vinte e cinco mil anos – 

das primeiras técnicas de figuração” (COUCHOT, 1993, p.39). 

 Para o autor, essas mudanças nas técnicas de criação das imagens implicam também em 

mutações nas lógicas figurativas. As técnicas são concebidas por ele como formas de perceber 

e interpretar o mundo, e não somente meios de criar imagens. 

Anteriormente, a lógica de figuração ótica partia da projeção da luz sobre a tela, no que 

Couchot (1993) chama de “morfogênese por projeção”. Esta era uma lógica projetiva da 

representação, que estabelecia a junção entre dois momentos no tempo: quando a imagem é 

captada e quando ela é contemplada. De certa forma, torna na imagem o espaço e o tempo 

homogêneos. “Alinha, no espaço e no tempo, o Objeto, a Imagem e o Sujeito” (COUCHOT, 

1993, p.40). Essa lógica se intensificou com a invenção da câmara obscura, e teve seu ápice 

com a fotografia, na qual “a própria representação se automatiza”.  

Com o cinema, deu-se “a conquista do movimento” (COUCHOT, 1993, p.41). Na 

televisão, por sua vez, deu-se a conquista da transmissão. Embora na televisão a luz não seja 

projetada de fora, mas de dentro, os processos continuam a consistir na formação da imagem a 

partir de uma emanação luminosa. E a lógica continua a mesma, intensificando-se as 

tecnologias para a representação. 

Mas, segundo Couchout (1993), com o advento do computador surgiu uma outra ordem, 

a ordem visual numérica. Com isso, efetuou-se uma mudança radical na lógica figurativa. 

Afinal, não há uma correspondência do pixel com qualquer objeto real pré-existente. O que 

preexiste ao pixel são apenas números no programa.  

 

A imagem não é mais projetada, mas ejetada pelo real, com força bastante para que 

se liberte do campo de atração do Real e da Representação. A realidade que a imagem 

numérica dá a ver é uma outra realidade: uma realidade sintetizada, artificial, sem 

substrato material além da nuvem eletrônica de bilhões de micro-impulsos que 

percorrem os circuitos eletrônicos do computador, uma realidade cuja única realidade 

é virtual. Nesse sentido, pode-se dizer que a imagem-matriz não apresenta mais 

nenhuma aderência ao real: libera-se dele (COUCHOUT, 1993, p.42). 

 

Nessa nova lógica figurativa, sujeito, objeto e imagem já não se colocam de maneira 

linear como antes. “A imagem torna-se imagem-objeto, mas também imagem-linguagem” 

(COUCHOUT, 1993, p.42). A imagem se oferece para ser adentrada e manipulada, ao mesmo 

tempo em que pode reagir, de modo interativo, ao contato. Não homogeneíza mais o tempo e 

espaço da forma como fazia, já que tempo e espaço também são diferentes no ambiente virtual. 
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O espaço pode assumir todas as dimensões possíveis, enquanto o tempo é permanentemente 

reinicializável. A lógica figurativa não é mais a da representação, mas a da simulação. 

Emerge, assim, uma nova ordem visual e uma nova lógica que impõem suas regras para 

o artista ou o criador de imagens, mas que também oferecem possibilidades de criação. Por um 

lado, o artista se vê desafiado por um modelo técnico-científico, que não foi concebido para a 

arte, mas para o conhecimento. Por outro lado, encontra a possibilidade de produzir em um 

“modo interativo ou conversacional” (COUCHOUT, 1993, p.45). E sempre é possível agir 

sobre o próprio modelo técnico, modificando-o. 

 É neste contexto que surgem os memes imagéticos aos quais nos referimos. Pode-se 

objetar que não pertencem ao que se poderia definir como arte. Mas, de qualquer forma, têm 

lugar na ponta de um processo de transformação que se iniciou nas artes, e que posteriormente 

centrou-se em tecnologias de criação, reprodução e edição de imagens. Essas tecnologias, por 

sua vez se popularizaram e trouxeram aos indivíduos novas formas de ver e de lidar com as 

imagens. 

Hoje, técnicas de manipulação das imagens que eram de domínio exclusivo dos artistas 

ou de especialistas passam a ser acessíveis a qualquer indivíduo, em um computador pessoal 

ou por meio de outros aparatos tecnológicos populares, entre eles os telefones celulares, ou 

melhor, os computadores de bolso que também funcionam como telefones, denominados 

smartphones.  

Mesmo que a maioria dos sujeitos não tenha o domínio profundo dos processos e da 

ciência de fundo envolvida nas imagens contemporâneas, no ponto de automatização ao qual 

chegamos, produzir, reproduzir e modificar imagens se tornou algo simples e corriqueiro. Seja 

na fotografia digital – frequentemente em modo automático – ou nos aplicativos através dos 

quais se pode aplicar filtros, fazer recortes e montagens ou incluir textos e hipertextos, muitos 

daqueles que antes contemplavam as imagens se convertem em usuários e criadores, ainda que 

poucos atinjam a inventividade que os possa tornar distinguíveis como artistas.  

 Os memes surgem nessa hibridação (COUCHOUT, 1993) entre todas as formas de 

imagens (a pintura, o desenho, a fotografia, o cinema e os vídeos) e na hibridação entre a 

tecnologia e a criatividade. Muitas vezes compõem-se de imagens criadas como arte, e delas se 

apropriam para outros contextos e objetivos. Montando e remontando, os criadores de memes 

ressignificam, atualizam e até mesmo descaracterizam as imagens, de acordo com intenções 

que não se curvam nem à arte nem propriamente à ciência por trás da técnica. 

 Podemos afirmar que os memes levam ao extremo a lógica figurativa da simulação, à 

medida em que não evidenciam preocupação com a representação de um real originário, mas 
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tão somente a intenção de inserir as imagens em uma outra dinâmica de sentidos no qual possam 

ser modificadas para funcionar e em que adquiram grande potencial de serem reproduzidas e 

compartilhadas. Nesse processo, como dito acima, manipulam-se não somente aspectos 

técnicos (cortes, substituições, enquadramentos) mas especialmente os discursivos, 

manipulando de forma a fazer encontrar, com imagens e textos verbais, diferentes discursos e 

efeitos de sentido para atuarem em novas produções discursivas, com vistas a outras operações 

de reconhecimento. 

 

2.1.2. Elementos da imagem nos memes como enunciações 

 

Feita essa leitura histórica, que situa os memes na evolução das imagens, recorremos 

ainda à abordagem das imagens e de seus elementos constitutivos, a partir da importante 

contribuição de Jacques Aumont (1993). Em seguida, traremos também a contribuição de Adair 

Peruzzolo (2015) para a compreensão do modo como as imagens podem ser analisadas e 

interpretadas de uma perspectiva semiológica. Não fazemos isso de forma divorciada da 

compreensão dos memes como dispositivos de enunciação (VERÓN, 2004), mas de maneira a 

amplificar e aprofundar nossa compreensão destes mesmos aspectos discursivos. 

Comecemos com algumas anotações sobre a perspectiva de Aumont (1993), a partir da 

qual procuramos identificar como os elementos constitutivos das imagens são manipulados e 

reconfigurados na dinâmica de produção e reprodução dos memes de internet.  

Para o autor, a relação do espectador com as imagens se dá em um dispositivo, que ele 

compreende como: 

 

[...] um conjunto de determinações que englobam e influenciam qualquer relação 

individual com as imagens. Entre essas determinações sociais figuram em especial os 

meios e técnicas de produção de imagens, seu modo de circulação e eventualmente de 

reprodução, os lugares onde elas estão acessíveis e os suportes que servem para 

difundi-las. É o conjunto desses dados, que chamamos de dispositivo (AUMONT, 

1993, p.135, grifo do autor). 

 

 Assim, o dispositivo imagético coloca em relação espaço da imagem e espaço do 

espectador. Vamos examinar algumas das características dessa dimensão espacial do 

dispositivo segundo a perspectiva do autor, procurando relacioná-las com os elementos que 

encontramos nos memes imagéticos e com o modo próprio como neles se efetua a produção, a 

circulação e a reprodução das imagens. 

O espaço da imagem é chamado por Aumont (1993) espaço plástico, que é composto: 

a) pela superfície da imagem em sua composição; b) pela gama de valores, na qual a imagem 
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hierarquiza seus componentes internos; c) pela gama de cores e o contraste entre elas; d) pelos 

elementos gráficos simples; e) pela matéria da imagem (a pincelada na pintura, o grão na 

fotografia42). É com esses elementos que o espectador se defronta. Ele não percebe apenas o 

espaço imaginário que a imagem tem como referência, mas o modo como ela se configura em 

espaço plástico.  

 Além desses componentes, Aumont (1993) também chama atenção para a questão do 

tamanho da imagem. Considera fundamental “ter consciência de que toda imagem foi produzida 

para situar-se em um meio, que determina a visão dela” (AUMONT, 1993, p.139). O tamanho 

da imagem, planejado estrategicamente para o meio, está entre os elementos que fundamentam 

a relação que o espectador terá com ela. No caso de uma catedral ou uma exposição, por 

exemplo, quem as contempla se vê cercado pelas imagens, como que imerso. No caso da 

fotografia, em geral de pequena dimensão em relação às demais imagens, os indivíduos 

estabelecem “uma relação de proximidade, de posse, até de fetichização” (AUMONT, 1993, 

p.139). 

Nesse ponto, podemos nos voltar para a maneira como os memes são produzidos para a 

internet. Em geral, no processo de sua criação, são adaptadas imagens que foram retiradas de 

outros contextos. São imagens que inclusive podem ter sido planejadas para serem 

contempladas e absorver o espectador, como no caso daquelas retiradas de pinturas clássicas 

ou mesmo ícones religiosos. Outras dessas imagens foram concebidas para informar, ligadas à 

publicação de notícias, ou para entreter, na construção de narrativas em diferentes dispositivos.  

Na apropriação e modificação que dá origem aos memes, a qual chamamos aqui de 

memetização, o tamanho das imagens é quase sempre reduzido, e recortes são feitos para 

ressaltar apenas a parte que nelas interessa à nova situação de enunciação (VERÓN, 2004) em 

que são postas a funcionar. O tamanho dessas imagens deve ser condizente inclusive com os 

aparatos tecnológicos em que o meme deverá circular e se reproduzir, adequando-se tanto para 

tela de um computador como para os tablets e smartphones. Neste ponto, evidencia-se que, ao 

contrário das imagens em outros contextos, memes não são feitos para serem contemplados. 

Não são construídos para aprofundar, nem para absorver por muito tempo a reflexão do 

espectador. São concebidos para serem utilizados, modificados e compartilhados, em uma 

relação que pouco tem a ver com a arte tradicional, a não ser pelo fato de apropriar-se muitas 

vezes dela.  

                                                 
42 E, embora o autor não considere, talvez devido ao momento em que escreve, pelos pixels no suporte digital. 
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Da mesma forma, nos memes a ordem de valor dos elementos da superfície das imagens, 

sua dimensão, as cores utilizadas, tudo pode ser modificado, sem restrições. Em um processo 

de simplificação, ocorre a subtração de alguns elementos que constituíam a imagem e que 

davam espaço e força ao seu sentido original. Isto se dá também porque, quanto mais simples 

for o meme, e mais rápida e diretamente comunicar o que se pretende, mais chances ele tem de 

receber a breve atenção de que necessita, no ambiente superpovoado de imagens em que se 

insere, para ser visto e compartilhado. Algumas referências que o meme faz à imagem original 

e ao discurso no qual estava inserida precisam permanecer vivas, mas somente até ao ponto em 

que operam o efeito de sentido (VERÓN, 2004) pretendido por remontarem ao imaginário do 

espectador. 

 Além da composição interna das imagens, Aumont (1993) também dá especial 

importância à moldura. Mas compreende moldura para além do sentido comum, de modo mais 

complexo, sob duas espécies: como a limitação física da imagem, a moldura concreta ou 

moldura-objeto; e também como um aspecto não-tangível, os limites sensíveis da imagem, a 

definição do seu domínio de sentido, chamada de moldura-limite.  

A moldura, nesses dois modos, tem diferentes funções: funções visuais, separando a 

imagem do que está fora dela; funções econômicas, possibilitando destacar a imagem e 

convertê-la em objeto de circulação e troca; funções simbólicas, indicando ao espectador o 

modo como a imagem deve ser vista e seu valor; funções representativas e narrativas, como 

uma abertura que remete ao imaginário; funções retóricas, proferindo um discurso (estas 

últimas também relacionadas às funções simbólicas). 

 Voltando o olhar a partir deste conceito para os memes de internet em suas diferentes 

formas de apresentação, o que chama atenção não é a moldura como elemento físico aparente 

ou a moldura-objeto. Ela pode estar em alguns casos evidente (como visto na Figura 11), mas 

é usada geralmente como forma de deixar marcas da página ou site em que o meme foi 

publicado, marcas de autoria, ou para dar destaque e harmonizar a imagem com a página da 

internet na qual é publicada.  

Mas o que é realmente interessante nos memes quanto ao conceito de moldura de 

Aumont (1993) é como se dá o funcionamento do aspecto moldura-limite. Pode-se dizer que 

memes imagéticos são criados justamente quando se extrapola os limites de sentido que eram 

característicos da imagem. No meme se rompe com a moldura original da imagem, que é 

estendida a outros contextos e outras situações de enunciação. Contribui para isso a inserção de 

elementos como rostos de personagens, o redesenho de algumas partes e, especialmente o texto 

verbal ou legenda. Esse processo é semelhante ao ato de inserir a imagem em uma nova 
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moldura. Esta nova moldura abstrata dirige de modo diferente o olhar (função visual); também 

prepara a imagem para a circulação e proliferação em outros ambientes (função econômica); e 

ainda insere outras relações, referências, enredos e efeitos de sentido (funções narrativa, 

simbólica e retórica).  

Trata-se de algo possível de se verificar no exemplo abaixo (Figura 13), quando o meme 

ET Revoltado, que citamos anteriormente, se modifica na direção inversa, voltando à imagem 

original. Neste caso, é especialmente com o texto, mesmo sendo a imagem original em grande 

parte recuperada, surge um novo meme, satirizando o próprio processo de produção: 

 

Figura 15 – O cupido do quadro original se revolta contra o meme ET Revoltado 

 

 

Fonte: artesdepressão 43 

  

Ocorre, neste exemplo e nos demais, outro fator relacionado à moldura, que Aumont 

chama de centramento e descentramento, remetendo a uma teoria de Rudolf Arnheim (1981). 

Na imagem há normalmente vários centros (geométricos, visuais, narrativos) organizados em 

relação ao sujeito espectador como centro absoluto. “A imagem é pensada como campo de 

forças e sua visão como processo ativo de criação de relações, frequentemente instáveis e 

mutáveis” (AUMONT, 1993, p.150). Há uma competição entre os vários centros, e imagem “só 

é interessante e funciona bem se alguma coisa nela estiver descentrada (e puder, portanto, ser 

imaginariamente confrontada com o centro absoluto mas inquieto que somos nós, espectadores) 

” (AUMONT, 1993, p.150).  

                                                 
43 Disponível em <http://ink361.com/app/users/ig-359086544/artesdepressao/photos>. Acesso em 14 Jul 2015.  
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Nos memes imagéticos essa dinâmica também está presente, sendo reconfigurada em 

seu processo de formação. Os produtores dos memes, ao efetuarem mudanças nas imagens 

originais, mexem na centralidade dos elementos que as compõem, substituindo-os e efetuando 

outro descentramento, e ao mesmo tempo conferindo novas centralidades através dos elementos 

inseridos segundo as situações de enunciação em que serão utilizadas. 

Ainda é possível observar, nos memes imagéticos, o que Aumont (1993) compreende 

como enquadramento, este relacionado à sua concepção de moldura à composição da imagem.  

 

A palavra enquadramento e o verbo enquadrar apareceram com o cinema para 

designar o processo mental e material já em atividade portanto na imagem pictórica e 

fotográfica, pelo qual se chega a uma imagem que contém determinado campo visto 

sob determinado ângulo e com determinados limites exatos. [...] O enquadramento é 

pois a atividade da moldura, sua mobilidade potencial, o deslize interminável da janela 

à qual a moldura equivale [...] a um olho genérico, a um olhar, ainda que perfeitamente 

anônimo e desencarnado, cuja imagem é o traço (sic) (AUMONT, 1993, p.153). 

 

 Os criadores de memes imagéticos, no processo de seleção, recorte e adaptação que 

descrevemos acima, acabam retrabalhando o enquadramento. Abrem uma nova janela dentro 

daquela que já constituía a imagem original. Através dessa janela, conduzem o olhar para o que 

resolveram estrategicamente destacar na imagem e, em seguida, para os novos elementos que 

vão inserindo. Desenham sobre a imagem uma outra pirâmide visual, interferindo na 

organização dos elementos para o olhar. Efetuam um desenquadramento e, sem seguida, o 

reenquadramento. Lembrando que para Aumont, “desenquadrar é sempre enquadrar de outra 

maneira” (AUMONT, 1993, p.159, grifo do autor). 

 Esse processo de reenquadramento se realiza buscando “uma equivalência, proposta 

pelo dispositivo, entre o olho do produtor e o olho do espectador” (AUMONT, 1993, p.56), ou 

em outras palavras, o encontro entre pontos de vista. Ponto de vista pode ser: um local, real ou 

imaginário, a partir do qual a imagem é vista; o modo como se considera questões a partir da 

imagem; ou um sentimento em relação ao que ela enuncia como fenômeno ou acontecimento. 

 Aumont (1993) ainda descreve a dimensão temporal do dispositivo, analisando aqueles 

que incluem a duração e os que não incluem. Sua abordagem relaciona essa dimensão nas 

imagens fixas (na pintura e na fotografia) com a imagem móvel do cinema e vídeo, relação que 

não nos cabe aprofundar neste estudo. 

 Mas há considerações interessantes sobre essa temporalidade das imagens para nossa 

compreensão dos memes imagéticos, considerações que estão ligadas ao modo como, mesmo 

enquanto imagens fixas, os memes buscam uma relação sutil (e cômica) entre o tempo da 

imagem original e o tempo do usuário/espectador. É uma relação que se desenvolve segundo 

as referências que a imagem evoca na mente do espectador. Essas referências remetem a 
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imagens mentais de um tempo passado e as relacionam com pontos de vista calcados no tempo 

presente. 

O tempo que o enunciatário permanece diante dos memes também é algo a ser 

novamente aqui considerado. Como dito anteriormente, esse tempo é diferente do tempo de 

contemplação de uma obra de arte, ou mesmo de uma fotografia. O tempo da relação do 

espectador com os memes é fugidio e segue o ritmo temporal da piada, do trocadilho. Daí 

novamente a necessidade da simplicidade, para que o meme capte a atenção do espectador, e a 

importância do texto a ele acrescido, como estratégia de fixação da relação entre os tempos 

incluídos na imagem, no contexto em que é compartilhada. 

Mas há algo nessa dimensão da temporalidade que pode se estender: o tempo do 

espectador quando este se torna usuário, que passará a se apropriar e modificar para 

compartilhar em outros contextos. Esse tempo, mais duradouro, se caracteriza como tempo de 

intervenção, de entrada no jogo da simulação que é próprio dessas imagens.  

Como vimos, os elementos constitutivos do dispositivo de imagem, em sua dimensão 

espacial e temporal, assim como descritos por Aumont (1993), podem ser aplicados também 

aos memes imagéticos. E à medida em que nos esforçamos por encontrar neles as 

correspondências ao que é apontado para as imagens em geral, encontramos também diversos 

elementos e dinâmicas que os distinguem, mostrando sua singularidade. 

Memes de internet são dispositivos cujo surgimento ainda é recente, mas que podem ser 

compreendidos em uma história de mudanças na relação dos sujeitos com as imagens nas 

lógicas figurativas (COUCHOT, 1993) que remonta há vários séculos. Como um dos 

desdobramentos dessa história, vemos aqui sua inserção naquela que deve ser a mais tradicional 

das áreas em que as imagens circulam, a das representações religiosas. 

 Como dispositivos, os memes imagéticos modificam a relação entre o mundo das 

imagens e o mundo do espectador, convidando este a entrar no jogo da simulação e tomar seu 

lugar como usuário e coprodutor. Se constituem, assim, como algo realmente singular no 

ambiente das imagens, que traz possibilidades, mas também desafios. Sua existência 

problematiza ainda mais a relação entre a produção de imagens e sua recepção, também no 

campo religioso. Igualmente, intensifica as mudanças no modo como os sujeitos lidam com as 

imagens, com o que consideram sagrado e profano em sua composição, utilização e 

modificação.  

Outra contribuição importante nessa tentativa de compreensão do que é próprio das 

imagens e daquilo que delas se torna singular nos memes imagéticos é a de Peruzzolo (2015). 

Sua relevância para nosso estudo se dá especialmente no modo como aponta para a dimensão 
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discursiva da imagem como enunciação visual e para o modo peculiar de aproximarmo-nos dela 

em perspectiva analítica e interpretativa de caráter semiológico. 

Embora o autor não trate dos memes em sua teorização das imagens, podemos 

compreendê-los como parte do que ele chama de “enunciação iconovisual” (PERUZZOLO, 

2015, p.236), conceito que engloba também a fotografia, desenho, cinematografia e televisão. 

Nesse tipo de enunciação: 

 
[...] temos não só duas imagens combinadas – verbal e icônica; e, por vezes, também 

cores – construindo um mesmo texto. Temos também efeitos de sentido produzidos com 

recursos de diferentes sistemas semióticos, por vezes, se completando e, por outras, 

conflituando-se. De modo que a análise desses discursos é mais complexa. Assim, 

temos dois, ou mais, modos de enunciação, dois ou mais modos de tematização e de 

figurativização, diferentes formas de construção do real, convergindo na narrativa. Quer 

dizer, temos textos de sistemas semióticos diferentes interagindo na constituição de um 

evento com sentido, sobretudo, fazendo o jogo da interdiscursividade: um discurso 

suportando e construindo o outro (PERUZZOLO, 2015, p.237). 

 

 

Nos quadrinhos, por exemplo, Peruzzolo (2015) considera que a imagem de fato efetua 

o “mostrar” e o texto lhe serve de complemento, devendo a boa análise percorrer cada uma das 

construções em que o cérebro é levado a juntar os elementos constitutivos da imagem em si e 

do texto verbal, identificando os palpites e decisões que o leitor é levado a tomar para construir 

os significados. Os significados, portanto, são construídos através da fala, da escrita, mas 

também dos textos visuais.  

O que distingue o texto visual em relação ao texto verbal, segundo Peruzzolo (2015, 

p.238) é que “a imagem é uma figuração dificilmente segmentável, isto é, se apresenta como 

uma característica de continuidade no espaço. Não sabemos exatamente onde termina um 

‘signo’ e onde começa outro. As divisões ou recortes que efetuarmos para fins de análise são 

apenas provisórias, e servem para nomear os efeitos de sentido. 

Se temos em mãos uma fotografia, por exemplo, podemos identificar os elementos de 

linguagem nela combinados, mas é a totalidade que produz os sentidos. 

 

Por isso dizemos que ela é um texto: primeiro, porque ela forma um ‘todo’ de 

significação, que traz em si mesma os elementos de sua própria definição, embora 

essa definição não se faça nela, mas nas instâncias profundas da linguagem; segundo, 

porque se deixa ler (PERUZZOLO, 2015, p. 239). 

 

Essa percepção nos auxilia a assumir uma postura adequada diante dos memes 

imagéticos. Devemos lê-los como textos, e analisando neles os elementos constitutivos, desde 

os apropriados de outros discursos até os construídos nas modificações produzidas no texto 

visual e texto verbal. Mas, ao final, precisamos considera-los como totalidades significantes, e 
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a partir desse olhar para o todo perceber os efeitos de sentido construídos através dos vários 

elementos apropriados ou modificados. 

Na análise discursiva, precisamos estar também atentos à dinâmica que se dá, na 

enunciação visual, entre o eixo do mostrar, o eixo do ver e o eixo do olhar (PERUZZOLO, 

2015). O mostrar e o ver são duas dimensões, ações constitutivas, empreendidas 

respectivamente pelo enunciador e o enunciatário. Como confluência desses dois eixos, têm-se 

o chamado eixo do olhar, que se dá em uma interlocução. 

Assim, o lugar discursivo do sujeito espectador apresenta duas dimensões, a de 

decodificação e a de interlocução, isto é, reconhece, dentro do seu mundo vivencial e sabido, 

os elementos do enunciado e os remaneja e organiza de acordo com seus gostos e necessidades; 

e, segundo, os referencia a um sujeito comunicante organizador. (PERUZZOLO, 2015, p.240) 

A análise discursiva da imagem deverá incidir sobre esse processo que se dá entre o ato 

de organizar para mostrar – realizado pelo enunciador –, e o ato de decodificar, interpelar a 

imagem e a relacionar com outros discursos – este realizado pelo enunciatário não de modo 

isolado, mas a partir de seu encontro com o enunciador, que se coloca na imagem e tem a 

intenção de manipular e dirigir o olhar. Ou seja, o enunciador também se manifesta 

estrategicamente na imagem, como em qualquer outro texto. A imagem “é o lugar social das 

relações intersubjetivas. O observador olha, ali, os valores socioculturais que o enunciador 

propõe (PERUZZOLO, 2015, p.242). 

Afirma ainda Peruzzolo (2015, p.242) que, enquanto na teoria da comunicação emissor 

e receptor são por vezes tomados como polos genéricos, vazios de responsabilidades, “na 

Semiologia dos Discursos eles são sujeitos que se constroem no ato da produção do texto, sem 

os quais ele não é texto”. A imagem, em tudo o que tem de “aberta, dispersa e múltipla”, é 

também o lugar de representação de “agenciamentos, contratos e conflitos que marcam os 

relacionamentos humanos” (PERUZZOLO, 2015, p.242). 

 Nesse ponto, vemos novamente afirmada a importância do enfoque semiológico que 

queremos em nossa análise, uma semiologia dos sujeitos que dê conta do caráter intersubjetivo 

da relação que se dá nos memes como imagens, como apropriações interdiscursivas e como 

estratégias comunicacionais que se dão em entrecruzamentos de campos sociais distintos. 

 

2.1.3. Memes e o humor 

 

Até aqui o leitor deste trabalho deverá ter notado que, em todos os exemplos elencados 

(Figuras 1 a 15) e na descrição que deles fizemos, um elemento muito importante na 
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reconfiguração memética das imagens ou memetização é o humor. Entendemos que nem todo 

meme é construído com o humor, mas na maioria deles isso é feito, sobretudo no contexto das 

redes sociais digitais. As estratégias discursivas ligadas aos memes trazem consigo quase 

sempre efeitos de sentido ligados ao risível, seja de modo relacionado apenas à diversão ou de 

maneira que traga marcas de alguma crítica ou contestação.  

Trata-se de algo que nos chama atenção, especialmente se observarmos a relação 

peculiar entre humor e religião. Esta relação, especialmente no caso do cristianismo, mereceria 

um estudo à parte, que não temos tempo e espaço para realizar aqui. Mas alguns indícios 

merecem ser destacados para possibilitar um vislumbre dessa complexa relação. 

Em “O Nome da Rosa”, por exemplo, Umberto Eco (1989) mostrava, a partir de uma 

discussão entre monges sobre a licitude do riso, uma tensão histórica no cristianismo. De acordo 

com Goés (2009), uma tensão entre o riso como fonte de dúvida ou desrespeito e o riso visto 

como próprio da racionalidade humana. 

 

... para o velho monge, o riso torna profano o sagrado. Quando rimos, no fundo, 

estamos rindo de nosso medo e das nossas crenças; logo, levantando dúvidas sobre a 

fé. Além disso, o riso questiona verdades absolutas, dogmas estabelecidos e 

autoridades impostadas. Desse modo, o fiel religioso deve, de todos os modos, evitar 

o riso (GOÉS, 2009, p. 222). 

 

Embora, segundo o autor, não se possa afirmar que o cristianismo era, desde suas 

origens, contrário ao riso, afinal há textos bíblicos que exaltam a alegria, essa é uma tensão que 

se desenvolve no pensamento medieval e chega até nossos dias, sofrendo modificações no 

caminho. Com o tempo, as transformações sociais, comunicacionais e a midiatização da 

religião, o humor, que chegou a ser visto como profano, parece estar ganhando novos espaços. 

Isso é amplificado com a sua forte presença e seu amplo uso estratégico nas redes sociais 

digitais. 

Minois (2003, p.15) diz que “o riso é um caso muito sério para ser deixado para os 

cômicos”. Por sua importância para o entendimento do ser humano e da sociedade, o riso tem 

despertado cada vez mais interesse nas ciências humanas, entre elas, a história.  

O mesmo autor também faz uma recuperação histórica do humor, desde a Grécia antiga 

até o século XX, destacando períodos em que é visível a tensão entre humor e religião, como a 

demonização do riso na idade média, o riso como arma no renascimento e a contraofensiva 

puritana contra o riso nos séculos XVI a XVIII. De modo geral, Minois (2003) destaca uma 

visão crítica do riso no cristianismo: 

O cristianismo é pouco propício ao riso. Esta afirmação será, sem dúvida alguma, 

contestada: opor-se-á o “verdadeiro” cristianismo, sorridente, ao “falso” cristianismo, 
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triste; serão evocados os sorrisos de Francisco de Assis e de Francisco de Sales, os 

alegres abraços de celebração e os risos dos presbitérios. 

Tudo isso é verdadeiro, mas um pouco factídio: o riso não é natural no cristianismo, 

religião séria por excelência. Suas origens, seus dogmas, sua história o provam 

(MINOIS, 2003, p.111). 

 

Quanto à atualidade, o autor corrobora a noção de que estamos em uma sociedade 

humorística, o que nos ajuda a compreender o contexto que pode estar motivando uma outra 

mudança na relação entre a religião e o humor: 

 
Uma sociedade que se quer coll e fun, amavelmente malandra, em que os meios de 

comunicação difundem modelos descontraídos, heróis cheios de humor e em que levar 

a sério é falta de correção. O riso é onipresente na publicidade, nos jornais, nas 

transmissões televisivas e, contudo, raramente é encontrado na rua. Elogiamos seus 

méritos, suas virtudes terapêuticas, sua força corrosiva diante dos integrismos e 

fanatismos e, entretanto, mal conseguimos delimitá-lo (MINOIS, 2003, p.15). 

 

 Nesta breve visada sobre o humor, em busca de indícios para sua compreensão como 

dimensão discursiva de nosso objeto de pesquisa, também não há como deixarmos de visitar 

algumas reflexões de Bergson (2001), em seu ensaio sobre o riso, considerado um clássico no 

que diz respeito ao caráter humano e social da comicidade.  

Para esse autor, “não há comicidade fora daquilo que é propriamente humano” 

(BERGSON, 2001, p.2). Rimos de algo presente na natureza ou nas coisas apenas “devido a 

uma semelhança com o homem, à marca que o homem lhe imprime ou ao uso que o homem lhe 

dá” (BERGSON, 2001, p.3). 

 Nosso riso tem um caráter social, que envolve uma relação “quase de cumplicidade, 

com outros ridentes, reais ou imaginários” (BERGSON, 2001, p.5). Por isso, para compreender 

o riso, é preciso “colocá-lo em seu meio natural, que é a sociedade” (BERGSON, 2001, p.6) 

para que se perceba a que exigências sociais ou a que significações sociais ele se refere.  

Bergson (2001) afirma que a vida social exige uma postura atenta e, ao mesmo tempo, 

certa flexibilidade ou elasticidade na conduta. Desse modo, causa humor aquele que anda 

distraído ou aquele que mostra rigidez e automatismo em seu modo de viver. Ou seja, o riso 

exerce sobre os indivíduos certa vigilância, ao ridicularizar comportamentos que causariam 

dificuldades para a vida social. Algo que pode ser pensado também para outras dimensões nas 

quais grupos sociais elegem como risível aquilo que querem marcar como indesejável ou 

passível de ser evitado. 

Peruzzolo (2010, p.103), por sua vez, ressalta o potencial do humor enquanto recurso 

discursivo. Afirma que o humor nos tira da seriedade habitual da vida, e por isso se torna um 
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“um estímulo à observação”. Tem o poder de chamar a atenção, e pode acolher fenômenos 

distintos como o grotesco, o hilariante, a sátira, o cômico, a paródia, e o sarcasmo.   

Para este autor, os textos de humor, são construídos de forma a promover deslocamentos 

e rupturas que que conduzem à sensação de tomar parte em uma brincadeira, e assim geram 

simpatia. Mas essa identificação só ocorre se houver o reconhecimento do “quadro sociocultural 

em que se constrói a mensagem que se comunica” (PERUZZOLO, 2010, p.104).  

 

Quando o texto de humor se vale de similaridades e paródias, os significados e 

sentidos somente se constituem quando o leitor/ouvinte/observador está de posse e 

identifica o texto original. De modo que esse somente produz sentidos em relação a 

outros sentidos que são reformados e atualizados (PERUZZOLO, 2010,p.104). 

 

O humor tem, assim, a faculdade de produzir “sentidos em relação a outros sentidos que 

são reformados e atualizados” (PERUZZOLO, 2010, p.104). Afirma ainda que o jogo do humor 

se organiza “por forças de surpresa”. Esse jogo, que conduz a um inesperado, tem, ao mesmo 

tempo, uma dimensão “intelectiva” e uma dimensão “emotiva” (PERUZZOLO, 2010, p.105). 

O mesmo autor ainda destaca antecedente, mediador e consequente como três elementos 

básicos na construção de um texto de humor, e reforça o modo interdiscursivo em que essa 

construção ocorre. 

 

A linguagem da piada se compõe de um antecedente, de um consequente e de um 

elemento mediador. O mediador funciona como gatilho que dispara a surpresa, 

operando a passagem do antecedente ao consequente, isto é, amarrando o desenlace 

da surpresa do sentido. O frame mediador, em termos de Semiologia dos Discursos, é 

essencialmente um lugar de jogo da polifonia (PERUZZOLO, 2010,p.104). 

 

Em seu estudo específico sobre os memes de internet, Shifman (2014) afirma que o 

humor é uma característica muito importante da cultura digital. O tom humorístico reveste as 

produções na internet de uma positividade que motiva a compartilhar: 

 

“Uma vez que usuários da Internet compartilham com o propósito tanto de 

representação social como de representação de si mesmos, preferem disseminar 

conteúdo que faça outros sentirem-se bem e ao mesmo tempo refletir sobre si mesmos 

como otimistas e divertidos (SHIFMAN, 2014, p.66, 67, tradução nossa44). 

 

Shifman (2014) também identifica três atributos prevalentes na construção do humor 

presente nos memes de internet, que podem nos ajudar a refletir sobre outros dispositivos de 

tom semelhante: ludicidade ou jogabilidade (no inglês, playfulness), incongruência e 

superioridade. 

                                                 
44 Since Internet users share for both social and self-presentation purposes, they prefer spreading content that 

makes others fell good and at same time reflects on themselves as upbeat entertaining. 
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A ludicidade, nessa abordagem, diz respeito ao modo como o humor se destina à 

diversão e convida os destinatários a tomarem parte em um tipo de jogo, usando sua criatividade 

para modificar, adaptar, compartilhar com usos e referências diversas.  

O termo incongruência (no inglês, inconguity) aponta para a forma como no humor se 

desenvolve um encontro inesperado entre dois elementos cognitivos, uma relação de quebra e 

surpresa.  

Chamando atenção para a superioridade, Shifman (2014) remonta a autores clássicos 

como Platão, Aristóteles e Hobbes, que já descreveram o riso como expressão de prazer em se 

colocar acima do outro (ao satirizar o que considero risível no outro, enalteço a mim mesmo, o 

grupo social ao qual me filio e nossas crenças e modo de vida). 

Estas abordagens ou tons diferenciados de humor podem ser vistas, em separado ou de 

forma conjunta, em diferentes memes, conjuntos de memes, e até mesmo podem ser 

identificadas como predominantes em determinadas publicações que fazem uso desses memes, 

nos ajudando a identificar contratos de leitura (VERÓN, 2004; FAUSTO NETO, 2007) 

construídos com os leitores, como veremos a seguir. 
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3 MEMES COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA EVANGÉLICA 

 

Os capítulos anteriores serviram de base para a compreensão das dimensões importantes 

que circundam nossa problemática: os campos sociais com os quais estamos lidando e a 

midiatização; a realidade comunicacional em que os memes estão inseridos; os memes 

imagéticos enquanto dispositivos de enunciação e o modo como podemos deles nos aproximar 

em uma compreensão comunicacional discursiva.  

Este capítulo será destinado à análise da apropriação dos memes, das operações que 

envolvem sua ressignificação e, por fim, a identificação das estratégias discursivas envolvidas 

nesse processo e dos efeitos de sentido a elas relacionados. 

Optamos por incluir aqui uma descrição mais direta de nossa metodologia, e não em um 

capítulo inicial, pois é neste momento que fundamentamos a definição do nosso corpus, 

definição esta que vem de uma primeira aproximação analítica e que está ligada às opções 

metodológicas que tomamos.  

De acordo com Yin (2005), “um projeto de pesquisa é um plano lógico para se sair 

daqui e chegar lá, onde aqui pode ser definido como um conjunto inicial de questões a serem 

respondidas e lá é um conjunto de conclusões (respostas) sobre essas questões” (YIN, 2005, 

p.41, grifos do autor). Entendemos deste modo a metodologia, como o ato de traçar uma rota, 

reconhecendo que nossa compreensão do trajeto é sempre remodelada à medida em que 

conhecermos os espaços nos navegamos e que aprendermos a lidar com os veículos adequados 

para o terreno.  

O primeiro movimento que efetuamos em nosso caminho foi arrumar a bagagem 

necessária, com a pesquisa bibliográfica. Como vimos nos capítulos anteriores, essa fase 

consistiu em um aprofundamento do conhecimento acerca dos memes de internet e da lógica 

de produção de sentidos pela qual são criados, modificados e replicados. Igualmente, faz parte 

dessa bagagem a compreensão do campo específico no qual observaremos os memes, o 

religioso em midiatização e, especificamente, o campo protestante brasileiro. Ainda nessa fase, 

nos apropriamos de conceitos da semiótica e análise de discurso desenvolvidas na perspectiva 

de Verón (2004) e também de Fausto Neto (2007), que compõem nosso aparato teórico-

metodológico para a análise dos memes. 

O segundo momento consiste na seleção de um número limitado, porém representativo, 

de memes a serem analisados a partir da observação de espaços nos quais são publicados – em 

nosso caso, páginas do Facebook.  
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Nesse ponto, é preciso explicitar que plataformas de redes sociais como o Facebook não 

são, por si mesmas, estratégias, mas funcionam como suportes para estratégias diversas, 

determinadas pelo modo como os sujeitos interagem com os recursos ali presentes, de acordo 

suas escolhas e objetivos (GHISLENI; BARICHELLO, 2013). As redes sociais, na verdade, 

são formadas pelas conexões entre as pessoas a partir de interesses comuns.  

No entanto, plataformas como o Facebook, com seus mecanismos e regramentos, ao 

mesmo tempo em que facilitam, também modalizam essas conexões e a interação entre os 

sujeitos e o compartilhamento dos discursos vinculados a seus interesses. O Facebook é 

compreendido, assim, como um dispositivo, com seus aspectos técnicos e discursivos, no qual 

se desenham molduras (AUMONT, 1993) que circunscrevem a construção dos sentidos. Mas, 

para manter o foco deste trabalho, nosso olhar repousa sobre os discursos e suas estratégias, e 

não sobre a plataforma em si - o que, sem dúvida, mereceria um estudo à parte. 

Destacamos, para seleção e análise de memes no contexto religioso, três páginas do 

Facebook: Memes Crentes, Humor Gospel e Agostinho de Hipona Depressivo45. Essas páginas 

nos chamaram a atenção inicialmente pelo número de curtidas46, que serviu como indicativo da 

relevância desses espaços de publicação para o campo religioso, bem como indicativos de 

possível fecundidade e alcance dos memes ali publicados. Mas, ao longo do tempo em que se 

desenvolveu a observação, notamos o quanto esses dados podem variar, e vimos outras páginas 

semelhantes surgindo e ganhando ainda mais curtidas ou adesões. 

Não obstante, permanecemos com essas três páginas porque, em nossa observação 

dessas ambiências virtuais, destacaram-se marcas discursivas que nos levaram à identificação 

de contratos de leitura (VERÓN, 2004; FAUSTO NETO, 2007) ali construídos. Naquelas 

páginas, verificamos três modos diferentes de enunciar-se, que têm em comum a apropriação 

do memes como dispositivos, mas que desenvolvem, com os mesmos, estratégias discursivas 

específicas.  

Essas estratégias, como elucidaremos, se dirigem a modos do religioso apresentar a si 

mesmo, de lidar com as diferenças e embates internos de seu próprio campo ou de relacionar-

se com o mundo secular e as mudanças no campo comunicacional.  

                                                 
45 Disponíveis respectivamente em <www.facebook.com/MemesCrentesOficial>, <www.facebook.com/ 

pages/Humor-Gospel/342520252427064> e <www.facebook.com/agostinhodehiponadepressivo>. Acesso em 15 

Jun 2015. 

46 O número de curtidas indica a quantidade de pessoas que recebem atualizações das páginas em seu feed de 

notícias - que é a primeira interface do usuário com o Facebook - e eventualmente as visitam, interagem com seu 

conteúdo ou o compartilham. Consiste em modalidade semelhante ao ato fazer assinatura de uma publicação. 
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Pretendemos, portanto, desenvolver um estudo de casos múltiplos (YIN, 2005). Nossa 

abordagem deve corroborar com a compreensão de Braga (2008) sobre o modo como estudos 

de caso são relevantes para a comunicação como área do saber, por seu caráter indiciário.  Nessa 

perspectiva, ao gerar conhecimento rigoroso sobre casos específicos, pretende-se articular e 

tensionar realidades específicas com os conhecimentos estabelecidos, para então gerar 

proposições para novas abstrações teóricas e contribuir com o “desentranhamento” do 

comunicacional na sociedade (BRAGA, 2008, p.77). 

Empreendemos, primeiramente, a observação das páginas. Nelas, foi feita a seleção de 

uma mostra de memes para a análise, atuando sempre de forma comparativa, com ênfase não 

nos aspectos técnicos, mas discursivos.  Como critério para a delimitação da amostra de memes, 

nos atemos em especial aos memes do tipo imagético, excetuando os memes apenas verbais e 

os “videomemes”.  

A abrangência de nossa coleta de memes recupera postagens das três páginas 

supracitadas com datas que vão do início de 2013 até abril de 2016. Ao todo, coletamos 268 

postagens que utilizam memes imagéticos. Nessas postagens, identificamos elementos 

constitutivos e marcas discursivas recorrentes, que buscamos categorizar e das quais 

apresentaremos aqui uma pequena mostra representativa. 

Vejamos, em seguida, por que consideramos que as páginas Memes Crentes, Humor 

Gospel e Agostinho de Hipona Depressivo constituem lócus privilegiado para nossa pesquisa, 

segundo a análise de seus contratos de leitura. 

 

 

3.1. CONTRATOS DE LEITURA RELACIONADOS AOS MEMES EM PÁGINAS 

EVANGÉLICAS DO FACEBOOK 

 

Em uma análise preliminar (REGIANI, BORELLI, 2015b), feita a partir do conceito de 

contratos de leitura (VERÓN, 2004; FAUSTO NETO, 2007), observamos o modo como três 

páginas do Facebook se apresentam nas suas autodescrições, na sua inserção em categorias 

propostas pela plataforma e na composição imagética de seus cabeçalhos.  

Nosso olhar parte do pressuposto que os dispositivos de enunciação repousam sobre 

suportes distintos: um jornal, uma revista, um aplicativo no smartphone, uma página na internet. 

Na maneira como são construídos, podem ser coerentes com esses suportes ou não, da mesma 

forma que desenvolvem uma relação de maior ou menor vínculo com seus leitores, dependendo 
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da maneira como conseguem se adaptar às suas características e expectativas. Essa relação é 

chamada de “contrato de leitura” (VERÓN, 2004; FAUSTO NETO, 2007).  

 

Entende- se, aqui, por contratos de leituras regras, estratégias e ‘políticas’ de sentidos 

que organizam os modos de vinculação entre as ofertas e recepção dos discursos 

midiáticos, e que se formalizam nas práticas textuais, como instâncias que constituem 

o ponto de vínculo entre produtores e usuários. (FAUSTO NETO, 2007, p.10). 

 

Consideramos que, embora tenha sido cunhada no contexto das publicações impressas, 

essa noção de contrato, também pode servir de base para a análise de publicações digitais ou 

em rede. As páginas do Facebook, como veremos, se oferecem como espaços diferenciados 

para a construção e manutenção de contratos de leitura, se comparadas aos perfis, que são a 

porta de entrada na plataforma.  

Esses espaços se destinam a grupos, associações, instituições ou mesmo publicações 

que existam em outras mídias. Também podem ser construídas como fan pages (espaços para 

personalidades interagirem com seus seguidores, clientes ou fãs, para além da esfera de 

relacionamentos pessoais). 

Qualquer usuário pode criar uma página no Facebook, e o espaço que lhe é oferecido 

possibilita o compartilhamento de textos, imagens, vídeos e a criação de eventos, além da 

incorporação de recursos de outros serviços e aplicativos que tenham vínculo com a plataforma. 

Pode-se adicionar, em uma mesma página, vários autores (com permissão para publicar na 

página) e administradores (com permissão para modifica-la). Cada um terá acesso a estatísticas 

sobre visualizações e interações. Isso permite, aos que fazem uso avançado da ferramenta, 

identificar variações na audiência e as reações mais sensíveis diante de postagens ou 

modificações, efetuando, a partir de então, reposicionamentos estratégicos. 

No ato da criação, o dono da página deve enquadrá-la em categorias definidas pela 

plataforma: negócios locais ou local; empresa, organização ou instituição; marca ou produto; 

artista, banda ou figura pública; entretenimento; causa ou comunidade. Preenche também uma 

guia chamada “sobre”, na qual deve descrever a página em poucas linhas. Há ainda a 

possibilidade de definir o público alvo, segundo as seguintes variáveis: localização, idade, 

gênero e interesses (neste último item, abre-se grade quantidade de opções).  

Essas normatizações da plataforma, ao mesmo tempo que definem enquadramentos e 

modalizam as interações, viabilizam decisões estratégicas rumo a identificações e vínculos. 

Inclusive, com a abertura para que as definições sejam modificadas no futuro. O usuário do 

Facebook, que se transforma em autor e administrador, recebe poderes que lhe permitem 

construir contratos de leitura e modificá-los segundo suas necessidades e resultados. Mesmo 
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aqueles que não percebam a extensão dessas possibilidades, ou que delas não façam uso 

avançado, acabam seguindo intuitivamente um percurso de criação de página ao longo do qual 

vão fazendo escolhas estratégicas e deixando marcas a respeito de si mesmos e dos públicos 

aos quais se dirigem.  

Obviamente, essas marcas também servem, para a empresa de comunicação por trás da 

plataforma, como informações valiosas para sua manutenção, utilizadas para obter retorno 

financeiro, na troca com empresas do mercado publicitário. Mas, para o estudioso da 

comunicação pela via dos discursos, também constituem material rico enquanto marcas de 

enunciação: dados para a compreensão dos sujeitos, dos contextos e das dinâmicas de produção 

dos discursos; traços que são representativos dos enunciadores - quem são, a que vieram, com 

que objetivo, para que públicos imaginados e segundo quais interesses. 

A filiação ou adesão de outros usuários às páginas do Facebook, depois de criadas e 

publicadas, se dá pelo ato de clicar em “curtir”. Ao curtir a página, o usuário passa a receber as 

atualizações desta em seu próprio feed de notícias. O feed é a interface principal com os 

conteúdos publicados no Facebook pelas redes com as quais se relaciona. Na prática, curtir uma 

página significa assiná-la e, portanto, em maior ou menor medida, criar um vínculo com adesão 

a um contrato de leitura (VERÓN, 2004; FAUSTO NETO, 2007).  

Precisamos aqui fazer uma ressalva: o Facebook usa algoritmos para determinar o que 

aparece nas primeiras posições do feed de notícias do usuário, sua primeira interface com o 

sistema. Periodicamente, a plataforma também atualiza esses algoritmos segundo suas 

estratégias de manutenção dos públicos e de acordo com lógicas de mercado. Por isso, não são 

todas as atualizações de uma página curtida que serão exibidas no feed de notícias a qualquer 

momento, mas aquelas que forem consideradas mais relevantes pela plataforma, considerando-

se as interações mais frequentes do usuário47. Exceção a esta determinação são as páginas que 

o usuário marcar com a opção “ver primeiro”, que terão destaque garantido no feed.  

Desta ressalva, porém, segue um dado interessante: Ao curtir uma página, é estabelecido 

um vínculo inicial, uma primeira filiação. Mas a cada ato de curtir uma publicação, interagir 

com comentários ou compartilhar, o usuário reforça o vínculo e dá mais visibilidade à página 

em seu feed e em suas redes de relacionamento. Assim, cria-se uma relação que vai se reforçar 

ou enfraquecer a cada momento, na constante disputa com outras páginas curtidas pelo leitor. 

                                                 
47 Existe a opção de receber no feed todas as atualizações em ordem cronológica, e não somente as “mais 

importantes”. Há ainda, junto ao botão “curtir” das páginas, a opção de receber notificações toda vez que algo é 

ali publicado. E existe a possibilidade do investimento financeiro nas páginas para “impulsionar” sua visibilidade 

(particularmente utilizada por empresas e estabelecimentos comerciais). 
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Isso abre possibilidades estratégicas para quem publica e administra páginas, mas também 

impõe o desafio de cumprir, reforçar ou atualizar, a todo momento, o contrato de leitura. Ou 

seja, a relação que se estabelece como contrato de leitura não só é identificável nas páginas do 

Facebook, mas mostra-se consideravelmente mais dinâmica, se comparada às publicações 

impressas. 

Especificamente nas páginas escolhidas, identificamos marcas discursivas que remetem 

a três contratos de leitura distintos. São posicionamentos estratégicos diferentes, que, quando 

comparados, mostram uma variação no tom de humor construído, do mais inocente e 

motivacional ao mais ácido e crítico.  

A primeira página, Memes Crentes (Figura 14), existe desde novembro de 2012 e tem o 

total de 19.813 curtidas48. Na guia “sobre”, identifica-se apenas com a frase “Jesus te ama”. A 

página foi enquadrada por seus produtores, entre as subcategorias determinadas pelo Facebook, 

como “comunidade”, o que já aponta para a intenção de acolher pessoas que reconheçam ter 

algo em comum – neste caso, a autodefinição “crente”.  

O próprio título da página refere-se à apropriação e publicação de memes no contexto 

protestante (evangélico). O adjetivo “crente”, muitas vezes utilizado em tom pejorativo por 

pessoas não pertencentes a essa corrente religiosa, também é empregado em tom de humor 

quando o fiel evangélico fala de si mesmo, o que pode ser um efeito de sentido pretendido pelos 

sujeitos enunciadores da página. 

 

Figura 16: Cabeçalho da página Memes Crentes no Facebook 

 

Fonte: Memes Crentes49
 

                                                 
48 Números apurados até 25 de Abril de 2016. 

49 Disponível em: <www.facebook.com/MemesCrentesOficial>. Acesso em 15 Jun 2015. 
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A página não traz apenas memes, mas também versículos bíblicos, vídeos curtos de 

pregações e frases de autores cristãos, mas fica evidente em sua apresentação a intenção dos 

enunciadores de transformar tudo em meme. Ou, como descrevemos nos capítulos anteriores, 

“memetizar” para aumentar o impacto e potencial reprodutivo. É esse o efeito de sentido 

(VERÓN, 2004) pretendido através do título e das referências presentes em sua apresentação.  

No cabeçalho de Memes Crentes, notamos que o fundo sobre o qual flutuam as diversas 

figuras não traz qualquer identificação com o contexto sacro. Ao contrário, o enquadramento e 

a organização da gama de valores e contrastes entre os diversos componentes (AUMONT, 

1993) é realizado sobre um fundo que é uma espécie de ampliação do “pixelado” próprio das 

imagens digitais. Por essa atividade de moldura (AUMONT, 1993), o efeito de sentido 

pretendido é o de desvincular-se, através do ocultamento, da representação tradicionalmente 

evocada pela referência aos “crentes”.  

Da mesma forma, as figuras que compõem o cabeçalho são memes bastante conhecidos 

no contexto das redes sociais, mas estrategicamente ressignificados, com suas funções 

simbólicas e representativas (AUMONT, 1993) retrabalhadas: o rapaz que toca o violão e canta 

vem de Para Nossa Alegria,  um videomeme em que se canta uma música cristã de maneira 

cômica, que se tornou famoso a ponto de ser usado em programas de televisão e campanhas 

publicitárias50; a figura memetizada do diabo, usada em contextos não religiosos para referir-se 

a pequenas maldades engraçadas, é emoldurada com o sinal de proibido - embora mesmo essa 

proibição possa ser tomada como sátira; um meme comumente empregado para fazer piada com 

mensagens sentimentais, com os olhos marejados de lágrimas, é ligado a uma frase evangélica: 

“Eu Não quero mais viver, Longe da Tua presença Meu Senhor” (sic);  o meme com a imagem 

de Freddie Mercury, talvez um dos mais famosos na internet, que aparece em contextos de 

celebração de vitórias, aqui ergue uma Bíblia na mão; um meme que normalmente é usado para 

enunciar gritos, desta vez é adaptado como cantor, seguido de texto de música gospel; a figura 

de um pregador ou professor, adaptada para se aproximar ao padrão estético dos demais memes, 

sentencia: “Bem Aventurados os que curtirem essa página” (sic); por fim, outro meme, 

conhecido como me gusta e utilizado para enunciar referências de desejo e prazer, é utilizado 

com uma bíblia na mão e afirmando que se agrada de lê-la.  

Note-se que, com exceção do “para nossa alegria”, e talvez do professor/pregador, os 

memes não vêm de contextos religiosos. São apropriados de ambiências seculares, 

ressignificados e adaptados sem restrição aparente – alguém mais atento poderia, inclusive, 

                                                 
50 Vídeo disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=fNbF010XRrI>. Acesso em 27 Jun 2015. 
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impressionar-se com a figura do vocalista da banda inglesa Queen em um contexto tido como 

moralmente conservador como é o campo evangélico.  

Podemos observar, nesta seleção de elementos de outros discursos, estrategicamente 

desenquadrados e reenquadrados na composição da imagem para funcionarem em um novo 

discurso, aquele fenômeno que Verón (2004) e Maingueneau (1998), entre outros, caracterizam 

como interdiscursividade. Isso pode ser visto, em modalidades diferentes, também nas demais 

páginas que analisamos. 

O que se pretende enunciar, através dessas operações e seus efeitos de sentido, é que o 

leitor encontrará, na página Memes Crentes, um humor que insere os conteúdos religiosos na 

contemporaneidade, e que, ao mesmo tempo acolhe a diversidade do campo protestante. Do 

ponto de vista dos sujeitos enunciadores, evidencia-se nas marcas discursivas do cabeçalho 

alguém que não quer ser reconhecido como isolado em relação ao mundo secular ou às suas 

tecnologias, mas que faz uso de tudo para levar sua mensagem. A imagem construída dos 

enunciatários, identificável também nesse dispositivo (VERÓN, 2004) é, igualmente a de fiéis 

evangélicos mais “descolados”, “antenados” e bem-humorados, que contrasta com a imagem 

tradicionalmente oferecida no discurso religioso, ligada à austeridade.  

Evidencia-se, portanto, algo a que nos referimos anteriormente, um sombreamento das 

fronteiras entre o religioso e o secular, entre o sagrado e o profano, entre a piedade e gravidade 

com a qual o religioso dota de sentido a sua vida e a presença marcante do humor como 

expressão na sociedade contemporânea e nas ambiências digitais. 

A página Memes Crentes não enuncia como contrato de leitura (VERÓN, 2004; 

FAUSTO NETO, 2007) ou promessa aos seus usuários um humor crítico em relação aos 

conteúdos e mensagens do campo religioso, nem a representação dos embates internos desse 

campo. Em uma estratégia marcadamente motivacional, o humor é usado para chamar atenção 

para os aspectos leves e alegres da religião.  

Note-se que os memes, mesmo provenientes de diferentes contextos e discursos, estão 

dispostos no cabeçalho como se participassem de um único ambiente. O efeito de sentido é 

caracterizar a página como conjunto alegre e diversificado, em que fronteiras não são definidas 

de modo a excluir, mas no qual todos os que se identificam como crentes sintam-se integrados. 

Isso coaduna com a autodefinição da página como “comunidade”, e efetua um outro 

sombreamento ou apagamento de fronteiras: aquelas entre os diversos grupos denominados 

evangélicos ou crentes, que aqui podem se identificar como pertencentes a um mesmo círculo 

vívido e alegre. Um acolhimento das diferenças do campo protestante em uma comunidade na 

qual todos os diferentes – e engraçados – modos de ser evangélico são bem-vindos. 
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Em um primeiro olhar sobre as publicações da página, percebemos que a mesma segue, 

de fato, esta linha enunciada no cabeçalho e descrições, intercalando mensagens e textos 

bíblicos em tom motivacional com brincadeiras a respeito do jeito de ser dos fiéis. Isso não quer 

dizer que não haja, em alguns momentos, marcas das diferenças entre os protestantes, mas que, 

em geral predomina o tom de entretenimento motivacional. 

A segunda página que analisamos sob essa ótica do contrato de leitura (VERÓN, 2004; 

FAUSTO NETO, 2007) é Humor Gospel (Figura 17). A página se define, nas subcategorias do 

Facebook, como álbum, o que pode ter como efeito pretendido destacar a forte presença das 

imagens, que realmente se verifica. Tem 37.314 curtidas51. 

 

Figura 17: Cabeçalho da página Humor Gospel no Facebook 

 

 
 

Fonte: Humor Gospel52. 

 

No item “sobre”, Humor Gospel se descreve com as palavras “the zoeira gospel never 

ends” e, em seguida, com um trecho mais longo que enuncia o que pode ser tomado como um 

resumo do seu contrato de leitura: “Humor Gospel !!! Deus abençoe a todos vocês e se divirtam 

com as tirinhas e reflitam sobre nosso dia a dia ! Todos os dias postaremos frases e versículos!” 

(sic).  

“The zoeira never ends” (sic) é expressão memética muito utilizada nas plataformas de 

redes sociais para enaltecer a prevalência do humor sobre os limites convencionais, numa 

operação de sentido semelhante ao tradicional provérbio “perco o amigo, mas não perco a 

piada”.  

                                                 
51 Dados coletados em 25 de abril de 2016. 

52 Disponível em: <www.facebook.com/pages/Humor-Gospel/342520252427064>. Acesso em 15 Jun 2015. 
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Mas um olhar importante recai sobre a inserção do termo gospel. O uso do equivalente 

em língua inglesa a evangélico por vezes ocorre com a intenção de revestir de uma imagem 

mais contemporânea, como em outros casos nos quais se faz uso do equivalente em língua 

inglesa ao invés da palavra portuguesa.   

Ao mesmo tempo, tem como efeito de sentido frequente o ocultamento da denominação 

de um grupo ou igreja específica, dando maior abrangência e, novamente aqui, apagando 

fronteiras. A música gospel, por exemplo, é aquela destinada a todos os públicos, não 

restringindo seu mercado a uma determinada igreja, e nem mesmo aos cristãos “praticantes”. 

 Vemos aqui uma evidência do que afirmara Cunha (2007), como descrevemos no 

capítulo inicial, a respeito do modo como a cultura gospel reveste de um ar de modernidade as 

linhas divisórias entre a igreja e o mundo, ao mesmo tempo em que aproxima as igrejas entre 

si, em uma busca por satisfazer as necessidades dos adeptos simultaneamente quanto à 

espiritualidade e ao lazer. 

No cabeçalho de Humor Gospel, um fundo branco confere grande destaque um meme 

que grita: “Sou Doidão por Jesus!!” (Note-se que o mesmo meme aparecia entre os vários 

componentes do cabeçalho da página anteriormente analisada, Memes Crentes). Na imagem de 

perfil, que é a que identifica as postagens quando aparecem aos leitores, um pregador traz a 

bíblia na mão, diante de um púlpito, com o dedo em riste como quem ensina veementemente. 

Porém, ao invés de ensinar com seriedade, o pregador tem o rosto transfigurado em humor – a 

mudança se dá pela apropriação do meme conhecido como “me gusta”, desta vez acrescido de 

uma peruca um tanto desarrumada.  

Como efeito de sentido desta composição da imagem de cabeçalho, transparece a 

intenção de evidenciar aquela subversão que é própria do humor: o que é normalmente sério 

pode ser convertido em piada; do mesmo modo, a pregação pode ser feita com o humor, sem 

perder o valor que lhe é conferido. Enuncia-se que é possível rir de si mesmo, de sua cultura, 

de certos meandros de sua fé, sem perder o centro de referência: sou “doidão”, mas “por Jesus”. 

Observando as publicações da página, notamos que Humor Gospel faz mais referências 

às diferenças internas do campo protestante do que a página anteriormente analisada, Memes 

Crentes. Na descrição, já se remete à ideia de levar ao leitor não só à diversão com o conteúdo, 

mas também a refletir sobre seu dia a dia e suas atitudes como cristão evangélico.  

Porém, a terceira página de nosso corpus, Agostinho de Hipona Depressivo (Figura 18), 

é aquela em que o humor é utilizado predominantemente como estratégia de contestação e 

embate, caracterizando o indesejável e reivindicando, em tom de superioridade (SHIFMAN, 

2014), legitimidade para um modo específico de ser protestante. 
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Figura 18: Cabeçalho da página Agostinho de Hipona Depressivo 
 

 

 

 

Fonte: Agostinho de Hipona Depressivo53 

 

O título da página refere-se ao filósofo e teólogo do século IV, conhecido também como 

Santo Agostinho. Grande nome da história cristã, Agostinho é importante não só para os 

católicos, mas exerceu influência, através de uma recuperação de seu pensamento, na Reforma 

Protestante. Martinho Lutero e João Calvino, entre outros reformadores, basearam-se em 

aspectos da teologia de Agostinho para sua revisão doutrinária e suas críticas ao catolicismo 

medieval.  

Evocando essa figura tradicional e de grande apreço, a página publica diversas críticas 

a igrejas neopentecostais e seus líderes, satirizando falas, vídeos e situações inusitadas destes, 

tomando-as quase como piadas prontas. Tem 30.972 curtidas54.  

Na guia “sobre”, Agostinho de Hipona Depressivo se descreve apenas com as palavras 

“página de humor”. Mas, ao escolher entre as categorias oferecidas pelo Facebook, se define 

como “figura pública”. Nisto reside uma operação interessante, tendo como efeito de sentido o 

que consideramos como personificação do discurso. Os autores lançam mão de uma figura 

emblemática – um líder estudioso, reflexivo, sério, exigente consigo mesmo e extremamente 

devotado – e a apresentam, em uma espécie de paródia memetizada, para referendar a crítica 

feita às práticas de igrejas atuais. 

Essa composição de um meme a partir de uma personagem de destaque é bastante 

comum em outras situações. Utiliza-se tanto figuras históricas como personagens de filmes, 

                                                 
53 Disponível em <www.facebook.com/agostinhodehiponadepressivo>. Acesso em 15 Jun 2015. 

54 Dados coletados em 25 de abril de 2016. 
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seriados e programas de televisão para dar voz a discursos específicos a partir de características 

que são destacadas nessas personalidades, ou mesmo a partir de imagens ou frames específicos 

em que as mesmas aparecem de forma cômica ou inusitada. 

 O apelido “depressivo” ou “da depressão”, aqui aplicado a Agostinho, é uma expressão 

memética utilizada em contextos nos quais que se brinca com as razões que alguém teria para 

estar triste em determinado ambiente, instituição ou contexto social (no popular, o ato de “rir 

pra não chorar”). Uma expressão que se difunde devido àquela dimensão do humor que Shifman 

(2014) chama de jogabilidade, convidando outros a tomar parte e criar seus próprios 

personagens “da depressão”. Existem, por exemplo, referências do tipo com nome de escolas, 

empresas, eventos, variando no emprego de sufixos como “da depressão”, “depressivo”, “da 

deprê” e outros enunciados semelhantes (no Twitter, por exemplo, alguém criou a personagem 

“Enem da depressão”, para manifestar “aquela depressão causada por uma prova mal 

apresentada em forma de humor”55). O efeito pretendido com o título da página Agostinho de 

Hipona Depressivo é o de mostrar o que causaria depressão no filósofo cristão caso se deparasse 

com as igrejas e líderes da atualidade. 

A composição da imagem de perfil e do cabeçalho da página também merece atenção, 

pois traz marcas importantes daquilo que se oferece no contrato de leitura. O fundo é um espaço 

aberto, delimitado apenas pelo chão, sem barreiras nas outras direções. Algo que, do ponto de 

vista da moldura, conforme conceituação de Aumont (1993), enuncia uma abertura sensível. A 

figura que observa tudo de posição privilegiada é uma representação tradicional de Agostinho: 

um tratado sobre a trindade em uma das mãos; na outra mão, o coração que queima, uma 

referência ao coração inquieto e zeloso do próprio teólogo; as vestes são as imponentes de bispo, 

com o cajado e a mitra episcopal que mostram sua autoridade. Tudo isso estaria adequado a um 

contexto sacro e sério, não fosse pelos óculos escuros e por raios que, saindo se seus olhos, 

fulminam uma figura que se parece com um pássaro. Nas palavras do autor da página, ao ser 

perguntado sobre esta parte específica do desenho, “a ideia a ser passada é que o pássaro foi 

assassinado pela zuera” (sic).  

Óculos escuros sobre personagens tradicionais, acrescentados em montagens nada 

disfarçadas, é algo que tem sido empregado em outros contextos na internet com efeito de 

conferir um ar de vitória e, ao mesmo tempo, uma aura irreverente e irônica. Uma articulação 

do humor que remete à superioridade (SHIFMAN, 2014). Através da “zoeira” desse jogo 

interdiscursivo, o que se oferece ao leitor é a perspectiva de que ali será fulminado, sem 

                                                 
55 Disponível em <https://twitter.com/depressaoenem>. Acesso em 25 Jun 2015. 
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cerimônias e com propriedade, o que se considerar impróprio ou grotesco no ambiente 

evangélico.  

Vê-se, na postura adotada pela página, aquela dimensão do humor apontada por Bergson 

(2001), o riso com seu caráter social, que envolve uma relação “quase de cumplicidade, com 

outros ridentes, reais ou imaginários” (BERGSON, 2001, p.5) e que sinaliza como impróprios 

para a vida social alguns comportamentos ou atitudes. 

Nesse contexto, a página insere como subtítulo o texto verbal que a situa em seu 

subcampo religioso, escrito em caixa alta e bem no centro: “Entre Reformados e Pentecostais”, 

“Pentecas e Liberais”. Reformado é designação comumente usada para os filiados às igrejas 

protestantes históricas, mas antigas e tradicionais, especialmente as que descendem dos 

movimentos calvinistas (como a Igreja Presbiteriana, por exemplo). “Penteca”, por sua vez, é 

apelido pejorativo utilizado entre os protestantes tradicionais para se referirem aos pentecostais. 

Liberais aplica-se, no contexto protestante, ao chamado liberalismo teológico, caracterizado 

pela racionalização científica e por uma hermenêutica histórico-crítica que relativiza os dogmas 

tradicionais, e também marcado por posicionamentos progressistas sobre questões morais e 

sociais.  

Ao se colocar no meio de tantas correntes teológicas diferentes, o efeito de sentido 

pretendido pelo enunciador na página deve ser o de satirizar certa confusão de línguas na 

diversidade protestante. Nesse território enunciado como confuso e fragmentado é que um novo 

Agostinho, comicamente remodelado, surgirá como um tipo de super-herói, que chega para 

restituir a ordem – ou, pelo menos, para fazer humor com o caos56.  

As três páginas analisadas nessa primeira aproximação têm em comum o fato de 

enunciarem modos de o campo religioso protestante rir de si mesmo. Cada uma promete um 

estilo próprio, do mais inocente e voltado ao divertimento e motivação dos fiéis, até ao mais 

cínico ou ácido. Usa-se o humor como estratégia para a motivação, de reflexão ou de 

contestação. Note-se que, de todo modo, não são brincadeiras nem críticas ateístas ou 

antirreligiosas com a realidade das igrejas, mas referências internas, seja para enaltecer e realçar 

o que se considera desejável ou para destacar e rotular o indesejável.  

Como vimos, a primeira página, Memes Crentes, se posiciona de maneira menos crítica 

em relação a conteúdos e mensagens do campo religioso, com tom marcadamente motivacional. 

                                                 
56 O cabeçalho da página ainda faz referência a um blog e a um perfil no Twitter, que já não estão ativos. Nestes, 

as últimas atualizações são de 2014, enquanto a página do Facebook recebe publicações quase diárias. Disponíveis 

em: <https://twitter.com/AgostinhoDepre> e <www.agostinhodepressivo.blogspot.com.br>. Acesso em 25 Jun 

2015. 
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O humor é usado predominantemente para chamar atenção aos aspectos mais alegres da 

religião, intercalando mensagens bíblicas com brincadeiras a respeito do jeito próprio de ser 

dos fiéis. A segunda página do nosso corpus, Humor Gospel, adota um tom intermediário e 

propõe-se não somente a divertir com o conteúdo, mas também a refletir sobre comportamentos 

e práticas do campo evangélico. E a terceira, Agostinho de Hipona Depressivo, é aquela na qual 

o humor é utilizado como estratégia de embate propriamente dita, bem mais ácida e contundente 

nas críticas a atores e vertentes do campo. 

Todas as páginas, em maior ou menor intensidade, mostram disputas que existem dentro 

do próprio campo religioso. Disputas por modos de ser, enunciando sujeitos mais bem-

humorados; por modos de comunicar o evangelho, enunciando sujeitos mais integrados às 

novas linguagens e tecnologias; e embates por modos de se relacionar com sua identidade, com 

sujeitos que buscam recuperar um cristianismo perdido em meio à diversidade protestante. 

Convém lembrar que o protestantismo tem, em sua origem, uma forte tendência à 

fragmentação e à diversidade, constituindo, como afirmara Mendonça (1990), protestantismos, 

no plural. Afinal, não há centralização em uma autoridade única, como a figura papal no 

catolicismo. Cada denominação se define por uma interpretação bíblica e por práticas que 

considera aceitáveis e busca certa unidade, mas nada impede que outras igrejas sejam geradas 

em seu meio. Diversificam-se cada vez mais as interpretações do texto sagrado, e são múltiplas 

as práticas religiosas.  

No tempo em que vivemos, essa diversidade é exacerbada e se torna ainda mais visível 

e, no ambiente digital, o que causava estranheza passa a ser tratado com humor. Considerando-

se os diferentes efeitos possíveis do humor, os enunciadores o constroem como estratégia para 

motivar e fazer refletirem os seus correligionários ou para ridicularizar os adversários.  

Feita esta análise das páginas selecionadas a partir das marcas de contratos de leitura, 

seguiremos com a análise de memes ali presentes, segundo marcas de operações e estratégias 

discursivas que identificamos como recorrentes e que nos permitam avançar em nossa 

compreensão do processo de apropriação desse dispositivo no campo religioso. 

 

 

3.2. GRAMÁTICA DE PRODUÇÃO E ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS 

 

As três páginas escolhidas e analisadas acima sob a ótica dos contratos de leitura foram 

tomadas como dispositivos de enunciação (VERÓN, 2004), que constroem contratos de leitura 

diferenciados (VERÓN, 2004; FAUSTO NETO, 2007), mas que guardam semelhanças entre 
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si. Em nossa análise dos memes ali publicados, seguiremos nesta linha, em que os aspectos 

técnicos não são centrais, mas sim a dimensão discursiva.  

Consideraremos os memes como textos híbridos, unidades textuais compostas de 

aspectos verbais e imagéticos. Procuraremos descrever o que esses textos dizem e como eles 

fazem para dizer o que dizem (BARROS, 2005). Destacamos o modo como, na apropriação dos 

memes, muitos já conhecidos fora do campo religioso, são retrabalhados o texto verbal e a 

imagem – aquele, com mais frequência do que esta – para produzir com agilidade novos efeitos 

de sentido (VERÓN, 2004).  

Como vimos, a produção desses memes se dá em um processo de ressignificação que 

tem lugar na articulação entre discursos de campos sociais distintos, operando 

interdiscursividades (VERÓN, 2004; MAINGUENEAU, 1998). Portanto, será preciso analisar 

a composição interna e estrutural dos memes e, ao mesmo tempo, recorrer a elementos externos 

e contextuais para sua compreensão, bem como atentar ao modo como se apresentam, nesses 

memes, os sujeitos enunciadores (VERÓN, 2004).  

Levaremos em conta articulações teórico-metodológicas importantes que destacamos 

no capítulo 2. Entre elas, a que Verón (2004) faz entre enunciado, enunciadores e enunciação, 

bem como a noção de efeitos de sentido. Da mesma forma, as conceituações de Aumont (1993) 

e Couchot (1993) sobre a realidade das imagens. E, por fim, as considerações de Bergson 

(2004), Peruzzolo (2010) e Shifman (2014), importantes para a compreensão das estratégias 

vinculadas ao humor nos memes. Isto para compreender como os memes são apropriados e 

funcionam como dispositivos ligados ao processo de midiatização da sociedade (BRAGA, 

2006; VERÓN, 2014; FAUSTO NETO, 2008). 

Como dissemos anteriormente, em nossa pesquisa coletamos 268 memes em três 

páginas do Facebook, escolhidas a partir da identificação de contratos de leitura (VERÓN, 

2004) diferenciados. Esses memes foram publicados em um período que vai do início do ano 

de 2013 até abril de 2016. Nas postagens, identificamos elementos constitutivos e marcas 

discursivas recorrentes.  

A partir dessas recorrências, tensionadas com os aportes teóricos que fizemos nos 

capítulos anteriores, procuramos descrever uma gramática de produção (VERÓN, 2004) dos 

memes, cujos componentes elucidaremos nas próximas seções, mas arrolamos aqui para 

vislumbre do caminho seguido. 

A produção discursiva envolvendo os memes é marcada por apropriações que se dão em 

uma atividade de ressignificação interdiscursiva, desenvolvida por meio de operações de 

recortes, acréscimos e reenquadramentos (AUMONT, 1993). 
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Essa produção recorre ao humor e seu potencial de, como afirma Peruzzolo (2010, 

p.103), nos tirar da seriedade habitual da vida e se tornar “um estímulo à observação”. Esse 

humor, conforme veremos a seguir, também é construído segundo gêneros distintos que, por 

sua recorrência em nosso corpus, nos ajudam a visualizar as estratégias às quais estão ligados. 

Na composição dos memes e no humor neles construído, também é possível categorizar 

diferentes conjuntos de figuras. Essas figuras e as estratégias e efeitos de sentido aos quais estão 

relacionadas, também descreveremos em seguida: os rage comics, os personagens da cultura 

pop, personalidades de destaque na sociedade, os agentes do próprio campo religioso e figuras 

de apelo estético/emocional. 

O quadro abaixo resume e ilustra esse conjunto de observações: 

 

Quadro 1: Gramática de produção 

 

 

Nas próximas seções, vamos elucidar, através da análise de memes específicos, cada um 

desses elementos constitutivos da gramática de produção dos memes no contexto em que os 

analisamos. No centro da nossa problemática, estão as estratégias discursivas citadas acima 

(Quadro 1). Segundo essas estratégias, os memes são apropriados pelos agentes do campo 

religioso e evocam efeitos de sentido a elas relacionados. 

 

 

 

Ressignificação interdiscursiva

Recortes

Acréscimos

Reenquadramentos

Gêneros e figuras

Gêneros:

-piada 

- paródia 

- sátira

Figuras:

- rage comics

- personagens pop 

- personalidades sociais

- agentes do campo

- figuras de apelo 
estético/emocional

Estratégias discursivas

motivação

reflexão

contestação

Efeitos de sentido

sombreamento de 
fronteiras

atenuação de 
percepções 

ridicularização ou 
reforço de 
comportamentos
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3.2.1. A ressignificação interdiscursiva 

  

Como dissemos antes, a utilização dos memes nas ambiências digitais religiosas se dá 

por processos de apropriação, e não mera utilização. Assim como ocorre no caso de outras 

mídias, a busca dos agentes religiosos, sejam lideranças institucionais ou leigos, é por adaptar-

se à cultura das mídias e encontrar novas formas de manter os fiéis conectados.  

Nesse processo, porém, não é possível efetuar somente a utilização de recursos, 

dispositivos e tecnologias. Inevitavelmente, à medida em que o campo religioso se apropria de 

diferentes linguagens e dispositivos, tornando-os parte de sua forma de fazer e dizer, são 

reconfiguradas e transformadas as práticas e os discursos religiosos. Ou seja, à medida em que 

buscam inserção em um mundo em midiatização através de variados dispositivos, entre eles os 

memes, as religiões se midiatizam. Uma dimensão recente e importante nesse processo de 

midiatização, identificada em nosso objeto de pesquisa, é o que chamamos de ressignificação 

memética ou memetização. 

Consideramos memetização ou ressignificação memética a atividade de produção e 

reconfiguração do híbrido imagem-texto que chamamos de memes imagéticos. Essa atividade, 

em que se remete a memórias importantes, efetua um remix (SHIFMAN, 2014) entre imagens 

e elementos verbais para compor um texto único facilmente imitável, fecundo, de amplo alcance 

e longevo. Características que nos remetem à descrição conceitual de Dawkins (2001) ao criar 

o termo meme57.  

Nos memes imagéticos, as imagens, que evocam memórias, são recuperadas e 

reorganizadas através de reenquadramentos (AUMONT, 1993) que envolvem recortes e 

inserções de novos elementos. Signos de diferentes contextos, uma vez reorganizados, 

possibilitam novos sentidos no ambiente em que os memes circularão.  

Apropriados de outros contextos e com marcas discursivas de uma cultura midiática 

secular, esses dispositivos frequentemente trazem signos estranhos ao campo religioso, mas que 

são deslocados para funcionarem em uma outra relação de significado. O contrário às vezes 

também ocorre, com o acoplamento de signos do contexto sacro a elementos de outros 

discursos, de forma a funcionarem no jogo de surpresas característico do humor. 

Essa dinâmica de memetização pode ser vista no exemplo que trazemos abaixo, da 

página Agostinho de Hipona Depressivo.  

 

                                                 
57 Como vimos no capítulo 2, A palavra meme é uma simplificação de mimeme , que une a ideia de memória à 

de gene. Inscritas em seu conceito também estão as ideias de longevidade, fecundidade e fidelidade das cópias. 
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Figura 19: Gandalf Profético 

 

Fonte: Agostinho de Hipona Depressivo58 

 

Na Figura 19, a página de humor protestante faz uso do personagem Gandalf, adaptado 

em uma versão profética. Gandalf, mago interpretado por Ian McKellen da trilogia Senhor dos 

Anéis (Dir. Peter Jackson, 2001-2003), tornou-se um meme que, considerando a taxionomia 

desenvolvida por Recuero (2007), é fecundo a ponto de se tornar epidêmico, espalhando-se em 

diferentes espaços e contextos. É um personagem associado tanto à sabedoria quanto à força, 

que nos memes é acompanhado de frases de efeito que ironicamente demarcam limites, ou com 

respostas duras e diretas diante de qualquer confusão ou indecisão.  

Na situação de enunciação que encontramos em Agostinho de Hipona Depressivo, 

Gandalf personaliza uma oposição àquilo que se denomina teologia da prosperidade. Esta 

teologia, típica do neopentecostalismo, consiste na ênfase em promessas de bênçãos terrenas 

para os fiéis, em oposição ao discurso tradicional cristão de abnegação no sofrimento e de 

esperança focada na vida celestial. A mensagem da teologia da prosperidade é que, sendo fiel 

a Deus e dedicando-se a ele com seus dons e ofertas, o crente recebe em troca uma vida próspera 

e feliz, inclusive financeiramente. Em contraposição a estas ênfases neopentecostais, no meme 

em questão o discurso protestante tradicional é incorporado por Gandalf. Assim como ocorre 

com o teólogo Agostinho, que dá nome à página, com o mago de Senhor dos Anéis constrói-se 

o efeito de personificação do discurso.  

A resposta direta de Gandalf neste meme é para a pergunta subentendida sobre qual ato 

sagrado ou profético pode fazer o crente prosperar: “pare de gastar mais do que ganha”. Ou 

seja, enuncia-se, de maneira sarcástica, que prosperidade financeira nada tem a ver com uma 

opção espiritual, mas tão somente com uso racional dos recursos de que se dispõe. O efeito de 

                                                 
58 Disponível em <www.facebook.com/agostinhodehiponadepressivo>. Acesso em 20 Abr 2016. 
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sentido que se pretende é o de desqualificar a própria pergunta por prosperidade, que não faria 

sentido no contexto cristão. A religião deveria se ocupar de questões mais relacionadas ao 

espírito.  

Há uma analogia operando na imagem e no texto, entre o mago Gandalf, com suas 

roupas rústicas e seu bastão mágico, tendo como fundo vales e montanhas desertos, e os profetas 

bíblicos, com seu estilo de vida ermitão e despojado, bem como à imagem do pastor e seu 

cajado. São imagens que evocam firmeza, sabedoria e a certeza de palavras diretas contra 

quaisquer meias verdades, falsas preocupações ou falsos ensinamentos. Assim como um hobbit 

ou anão do universo de Senhor dos Anéis receberia resposta dura de Gandalf para uma pergunta 

sem sentido, o cristão também a receberia de um verdadeiro profeta.  

A interdiscursividade (MAINGUENEAU, 1998; VERÓN, 2004) se dá aqui no encontro 

entre elementos de discursos de campos diferentes, mas que no meme se encontram e 

convergem para um mesmo efeito. Interessante notar que, na construção do meme, não há 

reserva quanto à apropriação de um personagem que remete ao ambiente mágico e a histórias 

que poderiam ser consideradas, de um ponto de vista tradicional cristão, mitológicas e pagãs. 

Não se guarda limites nem se faz distinção entre a arte secular e a cultura popular e o 

propriamente cristão. As fronteiras entre esses campos são sombreadas ou apagadas. Gandalf 

funciona para o discurso tão eficazmente como a figura de Isaías, Jeremias ou João Batista. Ou 

até melhor, pois na sua inserção no discurso religioso é que se dá a comicidade pretendida.  

Quanto à imagem construída do enunciatário (VERÓN, 2004), vislumbra-se um cristão 

que goste de filmes e que navegue entre esses dois universos, o religioso e o cinematográfico. 

Além disso, que seja tolerante quanto à comparação feita na piada e, ao mesmo tempo, 

intolerante com uma teologia que se considera nociva ao campo protestante. E, por fim, alguém 

que seja capaz de fazer a distinção entre o religioso crido como real e o mágico tido como 

fantasioso, e navegar de forma descontraída entre essas duas instâncias.  

Efetua-se, ainda que no uso de um personagem que remete a um contexto mágico, aquele 

sombreamento de fronteiras a que nos referimos, entre o religioso e o secular. Uma tentativa 

de, ao mesmo tempo em que se consegue atenção e visibilidade através de um personagem 

popular, diminuir a tensão entre o mundo do fiel e a cultura midiática e, quem sabe, através 

disso, abrir terreno para a própria inserção da mensagem cristã no ambiente secular.  

Ao mesmo tempo, pretende-se entrar em relação com um enunciatário que perceba a 

validade da mensagem que é trazida em tom de humor, de que a verdadeira vida religiosa não 

deve ter como alvo a busca de prosperidade material. Uma elaboração discursiva que se dá 
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naquele embate a que nos referimos, entre o protestantismo histórico e o neopentecostal em 

torno da chamada teologia da prosperidade. 

Como ressaltamos anteriormente, a partir das considerações de Bobsin (2002) é essa 

ênfase na prosperidade que também marca a diferença entre pentecostalismo clássico, que 

enfatiza a rejeição do mundo, e o neopentecostalismo, que, conforme Campos (1997), se 

submeteu às leis e demandas do mercado.  

Um segundo caso, que trazemos a seguir, faz um movimento inverso do ponto de vista 

da ressignificação memética. É recuperada uma imagem religiosa tradicional para compor, com 

um texto verbal que lhe é acoplado, uma operação de humor que remete ao secular.  

 

Figura 20: Bolacha x Biscoito 

 

Fonte: Agostinho de Hipona Depressivo59 

 

A figura do meme evoca, para os cristãos, a luta de Jacó com o Anjo do Senhor descrita 

no livro de Gênesis. Mas, deslocados de seu contexto original, os signos visuais são remetidos 

a uma outra situação, operando comicamente um sentido totalmente inesperado, parodiando a 

brincadeira popular entre paulistas e cariocas sobre os termos bolacha e biscoito. Jacó e o Anjo 

são memetizados ao serem integrados a um texto que já circulava nas plataformas de redes 

sociais e poderia ser classificado como expressão memética (SOUZA, 2014). 

Aqui, também, os sujeitos enunciadores deixam suas marcas no dispositivo (Verón, 

2004). Ao aderirem ao meme bolacha x biscoito com seus signos religiosos, pretendem como 

efeito de sentido uma imagem de si mesmos como pessoas bem-humoradas e integradas ao 

mundo, que se contraponha à visão tradicionalmente difundida do fiel evangélico. 

                                                 
59 Disponível em <www.facebook.com/agostinhodehiponadepressivo>. Acesso em 25 Abr. 2016. 
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Vemos, nesse exemplo, como o processo de midiatização em marcha acelerada 

(VERÓN, 1997) vem transformar o discurso religioso na ambiência das páginas de humor. 

Através de um dispositivo secular que é o meme, o religioso é chamado a uma outra relação 

com a imagem, em uma lógica que não é mais a da contemplação, mas a da intervenção e da 

simulação. Não se coloca mais como receptor, mas como sujeito e coprodutor da mensagem. 

Ao mesmo tempo, a mensagem não é circunscrita ao campo religioso, mas é produzida e circula 

na fronteira entre o religioso e o midiático, com elementos de ambos os campos sendo postos a 

enunciar sem distinção de valor. 

Isso nos remete ao que Couchot (1993) designara como novas lógicas figurativas no 

terreno das imagens digitais, numerizadas e infinitamente modificáveis. Algo que deve ter 

consequências para a relação do religioso com as demais imagens de seu próprio campo, pois, 

ainda que remetam ao sagrado, as imagens estão agora disponíveis para serem manipuladas, de 

um modo que, em outros tempos, poderia ser considerado profano e blasfemo. 

 

3.2.2. Gêneros de humor e figuração 

 

Como vimos no capítulo 2, Peruzzolo (2010, p.103) afirma que o humor nos tira da 

seriedade habitual da vida, e por isso se torna um “um estímulo à observação”. Utiliza, para 

chamar a atenção, fenômenos distintos como o grotesco, o hilariante, a sátira, o cômico, a 

paródia, e o sarcasmo.   

Em nosso corpus de análise, identificamos a recorrência de alguns desses fenômenos ou 

gêneros de humor, especialmente a piada, a paródia e a sátira. Os modos como esses formatos 

de humor são utilizados nos ajudam também a identificar as estratégias e efeitos de sentido que 

analisaremos. 

Verificamos ainda que, na composição dos memes em cada um desses gêneros de 

humor, há tipos de figuras predominantes, que podem ser categorizadas segundo suas 

semelhanças. Agrupamos essas figuras em cinco conjuntos: os chamados rage comics; 

personagens da cultura pop, retirados de filmes, seriados e outras produções; personalidades de 

destaque na sociedade, como lideranças políticas e expoentes de outros campos; os agentes do 

próprio campo religioso, ora satirizados, ora evocados como figuras de carisma e autoridade a 

dar força ao discurso; e figuras de apelo estético/emocional como animais, crianças ou outras 

imagens que evocam sentimentos como beleza, compaixão e ternura. 

Apresentamos, a seguir, materiais discursivos significantes (Verón, 2004) em que se 

pode notar essas duas dimensões na produção dos memes, os gêneros e as figuras recorrentes. 
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Em um primeiro momento, damos atenção aos gêneros de humor, mas é quase impossível 

analisar os memes que neles se inserem sem caracterizar também as figuras envolvidas em cada 

situação. Por isso, apesar de tratarmos das duas dimensões em separado, estão interligadas. 

 

3.2.2.1. A piada 

 

O primeiro desses gêneros de humor, amplamente utilizado antes dos memes de internet, 

é a piada. A piada se caracteriza como uma narrativa breve, que brinca tanto com fatos 

linguísticos como com fatos relacionados ao contexto sócio cultural.  “Apresenta dois scripts 

opostos que, geralmente, dizem respeito a algum estereótipo (tema), seja linguístico ou social, 

que serão ativados através de um gatilho” (MUNIZ, 2004, p 145). 

A piada que utiliza o suporte da imagem, naquelas que são frequentemente chamadas 

de tirinhas, conserva uma estrutura narrativa em quadros, que deixa clara essa relação entre um 

momento antecedente, um mediador (gatilho) e um consequente, organizados de forma a 

acionar uma reação de surpresa e incongruência que gera o riso. Nota-se o que Peruzzolo (2010, 

p.104) afirma quando diz que o quadro ou frame mediador é “um lugar de jogo da polifonia”. 

Podemos ver isso no exemplo que segue, da página Memes Crentes: 

 

Figura 21: Pastor Troll 

 

Fonte: Memes Crentes60 

 

                                                 
60 Disponível em: <www.facebook.com/MemesCrentesOficial>. Acesso em 20 Abr 2016. 
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Quanto às figuras aqui utilizadas, com traços simples e expressões exageradas, são 

representantes de um formato bastante popular na internet, os chamados Rage Comics.  

 

Figura 22: Rage Comics 

 

Fonte: Museu de Memes61 

 

De acordo com os sites #MUSEUdeMEMES62 e Know Your Meme63, as faces desse tipo 

de memes, simplificadas a partir de outros desenhos, ou mesmo fotografias, através de 

softwares bem rudimentares, surgiram a partir de 2008 no site agregador de imagens 4chan64 e 

se tornaram parte da cultura da internet por ilustrarem facilmente emoções diversas, podendo 

ser adaptados a diferentes contextos. Esse tipo de meme acabou por definir um gênero peculiar, 

no qual novas variações surgem de tempos em tempos (Figura 2265). 

É um tipo de meme que se ajusta facilmente à estrutura das piadas, podendo ser adaptado 

para adquirir tons e expressões diferentes de acordo com a narrativa. Na tirinha (Figura 21), o 

que vemos é o rage comic conhecido como Derpina representando uma fiel que dialoga com 

seu pastor, este último representado por outro meme comum entre os Rage Comics, o 

                                                 
61 Disponível em < http://www.museudememes.com.br/sermons/rage-comics/>. Acesso em 20 Abr 2016. 

62 Projeto da Universidade Federal Fluminense, disponível em <http://www.museudememes.com.br>. Acesso em 

20 Abr 2016. 

63 Internet Meme Database, mantido por profissionais e pesquisadores independentes. Disponível em 

<http://knowyourmeme.com>. Acesso em 20 Abr 2016. 

64 Disponível em <www.4chan.org>. Acesso em 20 Abr 2016. 

65 Disponível em < http://www.museudememes.com.br/sermons/rage-comics/>. Acesso em 20 Abr 2016. 
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“seriously?” (algo como “sério mesmo?”). No momento em que se revela a resposta jocosa do 

pastor à sua interlocutora (“pecado mesmo é você ficar mentindo dizendo que é bonita sem 

ser!”), a face anteriormente utilizada para o pastor é substituída pelo meme TrollFace, figura 

comumente associada à sátira, à resposta malcriada e ao deboche. Troll é um termo utilizado 

na internet para definir a pessoa que constantemente faz troça das iniciativas de outras, não se 

importando com seus sentimentos, mas apenas com a eficácia da piada. No contexto de Memes 

Crentes, o troll é o pastor, e o humor se dá nessa incongruência (SHIFMAN, 2014), nesse jogo 

do inesperado, da polifonia e da quebra de uma causalidade logicamente prevista.  

Analisando o diálogo presente nesta situação de enunciação (VERÓN, 2004), estão em 

evidência dois momentos em que a quebra de expectativa ocorre: Primeiramente, na afirmação 

de que se achar bonita “não é e nunca será pecado”, ao contrário do que austeramente se pregou 

em tempos passados sobre o perigo da vaidade. Nesse ponto, há um atravessamento por um 

discurso de atualização da mensagem cristã e de uma abertura para o mundo que, conforme 

vimos no primeiro capítulo, tem efetuado mudanças nas igrejas protestantes a partir das décadas 

finais do século XX. O quadro, mesmo que aparentemente inocente, carrega em si a polifonia 

existente no campo religioso quanto à noção de pecado e as tensões entre a moralidade teológica 

e a vida comum.  

Em um segundo momento, após o breve alívio da moça ao saber que não é pecado se 

achar “a mulher mais bonita do mundo”, vem a segunda e mais forte quebra, com o pastor 

assumindo a postura sarcástica (troll) e devolvendo a noção de pecado sob outra roupagem, a 

da mentira – nesse caso, o mentir dizendo ser bonita. A mentira aqui não surge como alvo de 

uma pregação contundente e séria, mas como recurso para o jogo humorístico, para a resposta 

debochada que provoca o riso.  

De um modo geral, na tirinha e seus memes, o sujeito enunciador (VERÓN, 2004) se 

apresenta como alguém que não vê problema em tratar de modo cômico a noção de pecado, ou 

mesmo a figura pastoral, tão respeitada e ao mesmo tempo tão questionada no contexto das 

igrejas protestantes. Vê-se aqui mais uma marca da midiatização. O humor, que Shifman (2014) 

identifica como prevalente nas redes sociais, se impõe também a outros contextos e situações 

nas quais, em outras épocas, poderia ser considerado impróprio.  

Embora possa se observar certa violência nas palavras do pastor à sua interlocutora, 

dado o julgamento sobre sua aparência e a agressão à autoestima, o que na realidade parece ser 

o efeito de sentido pretendido é o de atenuar a imagem austera e severa que se tem dos cristãos 

e de sua liderança eclesiástica, apresentando-se como alguém que pode brincar com os fiéis e 

para quem a noção de pecado não é mais absoluta e inflexível. O sujeito enunciador constrói, 
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assim, uma imagem diversa da tradicionalmente atribuída aos evangélicos e aos seus líderes 

religiosos. Constrói, nessa mesma imagem bem-humorada, a si mesmo e o seu enunciatário 

(VERÓN, 2004), de quem também espera compreensão e adesão à piada sem grandes censuras, 

como crente bem-humorado, flexível e tolerante. Acima de tudo, está o desejo de “disseminar 

conteúdo que faça outros sentirem-se bem e ao mesmo tempo refletir sobre si mesmos como 

otimistas e divertidos” (SHIFMAN, 2014, p.67). 

Cabe ressaltar, todavia, o modo como, não somente neste contexto, mas também em 

outras situações de enunciação em que o rage comic Derpina é utilizado, faz-se presente o 

discurso tradicional e patriarcal a respeito da mulher, no qual ela é associada ora à ideia de 

ingenuidade, ora de vaidade. Nas operações de sentido que constroem o humor com este meme 

feminino, não é raro que uma figura masculina apareça como a que desnuda e contrapõe essas 

características, ao mesmo tempo que as satiriza. Aqui, neste encontro entre sua representação 

secular e religiosa, a imagem do feminino reproduz esses mesmos estereótipos. Assim, 

atravessando os efeitos de sentido pretendidos de ludicidade, flexibilidade e tolerância por parte 

da figura pastoral, há marcas que remetem ao preconceito em relação à mulher, em um humor 

de caráter misógino. 

 

3.2.2.2. A Paródia 

 

 Paródias se caracterizam pela imitação de outra obra como arremedo, com objetivo 

jocoso. O alvo da troça pode ser a própria obra e seu autor ou qualquer outro que não esteja a 

ela relacionada. Nas palavras de Machado (2012, p.16), a paródia “ousa misturar discursos, 

estilos, autores, épocas e culturas, conseguindo realizar a difícil façanha de ‘homenagear 

agredindo’ ou de ‘agredir lisonjeando’ algo ou alguém”. 

Nos exemplos que vemos abaixo, temos dois memes construídos nesse gênero. No 

primeiro (Figura 23), temos uma imagem do filme Lutero (2003, dir. Eric Till) em que o ator 

Joseph Fiennes encena o momento em que o reformador protestante prega as suas 95 Teses na 

porta da igreja do castelo de Wittemberg66, ato que marcou o início da reforma protestante.  

 

 

                                                 
66 A porta da igreja era o local onde se fixavam os avisos importantes para a população, além de chamadas para 

debates e apresentações na Universidade de Wittenberg, onde Lutero, além de padre, era também professor de 

Teologia. As teses eram dedicadas ao papa Leão X, a quem também foram enviadas como pedido de providências 

quanto aos abusos da igreja da época, mas espalharam-se rapidamente devido a uma invenção recente, a prensa de 

Gutenberg. 
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Figura 23: Lutero: Turn down for what? 

 

Fonte: Agostinho de Hipona Depressivo67 

 

A inserção da imagem no contexto de humor se dá por um uso parodiado da expressão 

idiomática “Turn down for what?”, de difícil tradução (algo como “Pegar leve pra quê?”, 

retirada de uma música de mesmo nome, popularizada em 2014 por DJ Snake & Lil Jon. O 

refrão da música passou a ser utilizado amplamente, como um meme, em situações que 

enunciam a humilhação de um adversário ou uma vitória esmagadora. 

No meme imagético um frame do filme, que remete a um evento histórico, passa a 

constituir um mesmo tecido (VERÒN, 2004) quando costurado à expressão tirada da música 

pop. Dito de outra forma, Martinho Lutero, é memetizado em paródia, quando combinado 

interdiscursivamente ao refrão de uma música que já se convertera, anteriormente, em 

expressão memética.  

Notamos, como efeito de sentido pretendido, apresentar a vivência protestante como 

irreverente, atenuando a imagem grave e austera, marcada pela lembrança histórica de disputas 

teológicas e sociais. E, ao mesmo tempo, aquela inserção de uma expressão profana em uma 

imagem dotada de sacralidade, devidamente apagadas as fronteiras entre elas. De outro lado, 

também a enunciação – e exaltação – do embate entre protestantes e católicos na Reforma, desta 

vez revestindo o histórico Lutero de uma aura de atualidade, pela roupagem de ídolo pop que o 

texto lhe confere. 

No segundo meme de mesmo gênero humorístico (Figura 24), vemos a paródia 

construída no sentido inverso. A imagem ressignificada é uma foto do grupo de animação 

infantil Carreta Furacão. O grupo, originário de Ribeirão Preto, SP, tem doze anos e, como 

                                                 
67 Disponível em <www.facebook.com/agostinhodehiponadepressivo>. Acesso em 25 Nov. 2016. 
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vários no Brasil, trabalha com passeios infantis em caminhões convertidos em “trenzinhos”, 

utilizando personagens do universo infantil. Com a veiculação de vídeos em que seus atuantes 

desenvolvem coreografias e performances acrobáticas pela cidade, Carreta Furacão acabou se 

tornando meme no ano de 2016, tendo inúmeras variações em centenas de cidades do país.  

 

Figura 24: Carreta Furacão Gospel 

 

Fonte: Agostinho de Hipona Depressivo68 

 

A referência à Carreta Furacão circula em construções de humor de variados contextos, 

nas redes sociais e, inclusive, na televisão. Se fez presente até mesmo no campo político, com 

atuação de imitações do grupo em manifestações pelo impeachment da então presidenta Dilma 

Rousseff.  

No caso de Agostinho de Hipona Depressivo, a paródia é construída na menção 

específica a músicas gospel que usam a expressão “geração que dança” (entre elas, a do cantor 

David Quilan). É uma referência que se estende à cultura gospel (CUNHA, 2007) de modo 

geral. Cultura esta que, segundo Cunha (2007) se constitui como formação híbrida que assume 

o entretenimento como dimensão cristã, e que enuncia uma nova geração que não só canta, mas 

dança em louvor a Deus.  

A paródia é empregada, neste caso, como estratégia de contestação, que enuncia um 

embate interno ao campo protestante. O meme ridiculariza uma postura disseminada no campo, 

particularmente entre os neopentecostais. A cultura gospel, apesar de ter boa aceitação entre os 

jovens dos diversos subcampos protestantes, continua mal vista por parte considerável dos 

protestantes históricos. Aqui, a “geração que dança” (Figura 24) é alvo daquele “homenagear 

agredindo” a que se refere Machado (2012, p.16). 

                                                 
68 Disponível em <www.facebook.com/agostinhodehiponadepressivo>. Acesso em 25 Nov. 2016. 
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3.2.2.3. A sátira 

 

 A sátira se caracteriza como composição irônica que se dirige contra pessoas ou 

instituições, ressaltando seus traços cômicos, vícios ou imperfeições. Um tipo de humor que 

nos remete ao pensamento de Bergson (2004), que aponta para a dimensão social do humor, 

como forma de ridicularizar o que é considerável indesejável para a vida social. “O riso deve 

corresponder a certas exigências da vida comum” e tem sempre uma “significação social” 

(BERGSON, 2004, p.6). 

A sátira, nas ambiências em que observamos os memes, se dirige frequentemente a 

agentes do próprio campo religioso, como estratégia de contestação. É o que ocorre no meme 

seguinte (Figura 25):  

 

Figura 25: Não quero comerciantes no meu templo! 

 

Fonte: Memes Crentes69 

 

O meme satiriza líderes de igrejas neopentecostais, comumente reconhecidas como 

igrejas midiáticas: R.R. Soares (Igreja Internacional da Graça de Deus), Valdemiro Santiago 

(Igreja Mundial do Poder de Deus) Silas Malafaia (Igreja Assembleia de Deus Vitória em 

Cristo), Edir Macedo e Marcelo Crivella70 (Igreja Universal do Reino de Deus). A atividade de 

                                                 
69 Disponível em: <www.facebook.com/MemesCrentesOficial>. Acesso em 20 Abr 2016. 

70 Note-se, na imagem, que enquanto os demais agentes do subcampo neopentecostal têm seus nomes em placas e 

Edir Macedo figura em evidência como grande expoente entre os demais, a imagem do então senador (atualmente, 
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composição que Shifman (2014) chamaria de remix, insere esses agentes do campo religioso 

brasileiro em uma imagem que representa Jesus expulsando os vendedores do templo de 

Jerusalém.  

Naquela ocasião, tratava-se de um ato de purificação – o único, aliás, que mostra uma 

atitude de ira exacerbada de Jesus. Ao representar o Messias expulsando os líderes de grandes 

igrejas neopentecostais, Agostinho de Hipona Depressivo enuncia novamente a resistência dos 

protestantes históricos à sua teologia da prosperidade (BOBSIN, 2002; CAMPOS, 1997), 

embate ao qual já nos referimos anteriormente. 

Outras vezes, a sátira nos memes nas páginas que analisamos se dirige a personalidades 

de outros campos, figuras de reconhecido destaque na sociedade. A própria associação dessas 

personalidades com elementos deslocados do contexto religioso já gera a surpresa que antecede 

o riso, porém há mais elementos que o evocam e fortalecem.  

 

Figura 26: Lula Ministro de Louvor 

 

Fonte: Agostinho de Hipona Depressivo71 

 

 Neste caso, o jogo interdiscursivo se dá entre uma questão emergente do campo político 

e um termo usual no campo religioso. Em debate, em março de 2016, estava a nomeação do ex-

presidente Luis Inácio Lula da Silva (Figura 26) como ministro chefe da Casa Civil por Dilma 

Roussef. Para os governistas, seria uma forma de articular alianças e promover uma saída para 

a situação de crise política. Segundo os adversários, um estratagema para proteger o ex-

presidente das determinações de um juiz de primeira instância, conferindo-o a imunidade 

                                                 
prefeito eleito do Rio de Janeiro), aparece ao fundo, como quem sai antes dos outros. Interessante se evocamos a 

lembrança de que este líder se coloca, em seu próprio discurso político e posturas, como alguém à margem e que 

navega entre os campos, ainda que fortemente ligado à sua instituição religiosa, a Igreja Universal. 

71 Disponível em <www.facebook.com/agostinhodehiponadepressivo>. Acesso em 25 Nov. 2016. 
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jurídica concernente ao cargo, que tornaria qualquer investigação sobre ele como prerrogativa 

Supremo Tribunal Federal. 

 Em várias igrejas protestantes, ministro de louvor é termo utilizado para quem dirige a 

música nas celebrações. Daí a montagem, em Agostinho de Hipona Depressivo, com diferentes 

imagens que trazem Lula com instrumentos musicais. A sátira ao ex-presidente enuncia um 

caráter absurdo que teria, na visão dos enunciadores, a sua nomeação; ou seja, tão oportuno e 

adequado como a investidura do cargo de ministro chefe, seria a nomeação de Lula como 

ministro de louvor na igreja.  

Mais uma vez, com o humor cristão estendido em abrangência, vemos sombreamento 

de fronteiras nesse entrecruzamento interdiscursivo entre o campo político e religioso. De fato, 

como já havíamos destacado, a geração e replicação de memes, assim como outros fenômenos 

comunicacionais no contexto da midiatização, alcança distintas dimensões da experiência 

humana (RODRIGUES, 1999), que se encontram em intersecções e se afetam mutuamente, 

sendo o campo das mídias aquele segundo o qual se constroem a “representação da totalidade 

social” e as “estratégias de engajamento do indivíduo” (MARTINO, 2001, p.34). 

 Pode ocorrer, outras vezes, que a sátira não se destine a personalidades específicos, mas 

a situações ou acontecimentos sociais.  Um exemplo é o que vemos no meme que segue: 

  

Figura 27: Meme “Enem 2015” na página Humor Gospel 

 

Fonte: Humor Gospel72 

                                                 
72 Disponível em: <www.facebook.com/pages/Humor-Gospel/342520252427064>. Acesso em 20 Abr 2016. 
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Desta vez, o que ocorre é a repercussão, no campo religioso, de uma sátira que circula 

com diferentes imagens, a pessoas que chegam atrasadas para o Exame Nacional do Ensino 

Médio e suas reações.  

Na página Humor Gospel, uma imagem que já circulava como meme é apropriada e 

modificada com a inserção de um texto bíblico: “Entrai pela porta estreita, porque larga é a 

porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição e numerosos os que por aí entram. 

Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida e raros são os que o encontram”. O jogo 

humorístico interdiscursivo se constrói pela referência inesperada a um outro “entrar pela porta 

estreita” e “pelo caminho apertado”, expressões pelas quais Jesus, no Evangelho de Mateus, se 

refere às dificuldades enfrentadas por aqueles que seguem o messias, em contraposição às 

facilidades ilusórias de uma vida sem esse propósito. 

A sátira a alguém em situação de fragilidade e eminente fracasso não é algo incomum. 

Trata-se de mais um exemplo do que Shifman (2014) chama de humor de superioridade. Porém, 

se em outros contextos o deboche aos atrasados para o Enem coloca sobre eles uma carga de 

culpa e de castigo por serem desatentos ou desorganizados, em Humor Gospel o que se vê é um 

jogo contrário: uma incongruente exaltação da insistência em entrar pelo caminho estreito e 

difícil para não ir à perdição.  

A face da pessoa que tenta entrar atrasada no local de prova, encontra resistência, mas 

insiste, é relacionada ao discurso cristão de que o sofrimento e perseguição são obstáculos 

diante dos quais não se deve desistir. Pelo reenquadramento da imagem realizado na inserção 

do texto verbal, impõe-se uma outra moldura sensível (AUMONT, 1993).  A ação original dos 

que se aproximam da mulher é para impedir a passagem, mas o texto verbal desloca o olhar do 

espectador para certa compaixão por aquela que sofre e insiste. Um efeito de sentido que 

coaduna com a imagem cristã do fiel que dá bom testemunho através de seu sacrifício abnegado 

e sua perseverança. 

Percebe-se, aqui, o acoplamento estratégico de uma imagem secular ao texto bíblico, 

funcionando cada um desses elementos como pretexto ao outro. Pode-se apontar uma mesma 

operação de sentido, vista por dois lados:  a sátira conhecida em outros contextos é usada como 

artifício para dar visibilidade ao sagrado; e o texto sagrado é evocado como elemento discursivo 

que possibilita a circulação do meme no contexto religioso. Nesse processo, ainda que os 

elementos sejam unidos de modo artificial e gerem o riso pela incongruência (Shifman, 2014), 

texto visual e texto verbal acabam gerando, de modo interdiscursivo, um único tecido, uma 

mesma teia de significados, como diria Verón (2004). E, novamente, esmaecida está a fronteira 

entre o sagrado e o profano, o elemento religioso e o secular. 



102 
 

3.2.2.4. As figuras nos memes 

 

Embora, nos exemplos tratados acima para os gêneros de humor, a maioria dos tipos de 

figura que elencamos a partir de nossa observação já tenham sido evidenciadas, trazemos abaixo 

mais fragmentos discursivos para análise. Visualizar a variedade de opções de figuração e 

compreender as maneiras diferentes como estas podem ser apropriadas é importante para o 

olhar abrangente que queremos sobre o processo de produção dos memes no contexto religioso 

em midiatização. 

 Como dito acima, um dos conjuntos de figuras que mais possibilita a apropriação em 

diferentes situações de enunciação são os rage comics, pela facilidade com que são adaptáveis 

e a maneira como se prestam à expressão de diferentes emoções. Ao mesmo tempo em que 

simplificam ao máximo as faces até os traços básicos, caricaturam e amplificam as expressões 

e convidam o olhar do leitor a uma identificação cômica com suas próprias maneiras de ser e 

de reagir.  

Algo que se pode ver abaixo (Figura 28), em uma relação dos memes com diferentes 

integrantes da comunidade eclesiástica em uma situação de descontração. 

 

Figura 28: Rage Comics no churrasco da igreja 

 

 

Fonte: Memes Crentes73 

                                                 
73 Disponível em: <www.facebook.com/MemesCrentesOficial>. Acesso em 20 Abr 2016. 
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 Note-se como, mais uma vez aqui, o poder dos memes reside em sua simplicidade. Os 

traços rústicos dos rage comics facilitam ainda mais a colagem sobre diferentes imagens, em 

contextos diversificados, fazendo com que se tornassem tão disseminados a ponto de serem 

lembrados sempre que se fala em memes. Apropriando-se desse recurso, a página Memes 

Crentes dá um ar cômico e divertido aos diferentes personagens que compõem a rotina da igreja, 

como que a aproximando do mundo “comum”. Rir de si mesmo, nesse caso, é uma boa forma 

de se apresentar como alguém alegre, resolvido e desejável de conviver. É um convite implícito 

à aproximação. 

 Outro conjunto de figuras que se destaca nas páginas pesquisadas são personagens de 

destaque na cultura pop – de seriados, filmes ou outras produções – , convertidos em memes 

imagéticos. Algumas dessas figuras, inclusive, já se difundiram como memes com tanta 

fecundidade e alcance que têm páginas específicas, como é o caso de Seu Madruga Crente 

(Figura 29). 

 

Figura 29: Seu Madruga Crente 

 

Fonte: Memes Crentes74 

 

 Personalidades reais de relevância social, que possuem visibilidade midiática, também 

são utilizados na composição dos memes, não somente para lhes conferir a atenção e força para 

se proliferarem, articulando o religioso e o secular no humor (a exemplo do que é feito com 

Lula na Figura 26), mas também como forma de contrapor o pensamento religioso tradicional 

ao discurso social corrente ou às demandas políticas contemporâneas, especialmente àquelas 

que envolvem liberdades e direitos. Em uma sociedade marcada por processos secularizantes 

                                                 
74 Disponível em: <www.facebook.com/MemesCrentesOficial>. Acesso em 20 Abr 2016. 
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que se dão em ritmos diferenciados, agentes do campo religioso se apropriam de diferentes 

dispositivos para dar voz à sua resistência e à defesa de valores conservadores. 

Um exemplo bem evidente é o caso abaixo, em que o deputado federal Jean Wyllys 

(Figura 30), expoente na defesa dos direitos da comunidade LGBT75, que frequentemente é alvo 

de críticas e até de boatos e ataques disseminados por agentes do campo protestante. 

 

Figura 30: O deputado Jean Wyllys como alvo dos memes gospel 

 

 

Fonte: Humor Gospel76. 

 

 Vemos novamente uma apropriação que dá voz a um embate e busca publicizar a 

divergência. A intenção é produzir um meme que dê alcance à ideia de que a inserção do amor 

homoafetivo nas tramas de telenovelas é algo desnecessário ou fútil, senão danoso, diante das 

mazelas sociais consideradas importantes. A imagem sorridente do deputado Wyllys é 

satirizada pela contraposição irônica às imagens de crianças em situação de pobreza e de acesso 

dificultado à educação. Usando de um humor que se vale da incongruência (SHIFMAN, 2014), 

procura-se associar ao político uma imagem de contradição ou de desleixo com os problemas 

reais da nação.  

Mas é interessante notar que o meme é respondido posteriormente, nos comentários da 

própria página protestante, (abaixo, imagem ampliada na figura 31), com outro meme, que traz 

o Papa, Edir Macedo e Valdemiro Santiago como figuras que pouco se preocupariam, em 

                                                 
75 Acrônimo de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. 

76 Disponível em: <www.facebook.com/pages/Humor-Gospel/342520252427064>. Acesso em 15 Jun 2015. 
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verdade, com os problemas sociais citados no primeiro meme. Essa reposta evidencia que, no 

interior do próprio campo religioso, não há concordância absoluta sobre os temas e as 

personalidades evocadas. 

 

Figura 31: Respondendo a um meme com outro meme 

 

Fonte: Humor Gospel77. 

 

 Há ainda a utilização frequente de figuras de destaque no próprio campo religioso. 

Algumas são satirizadas, como os líderes neopentecostais na Figura 25. Outras, por serem 

bastante reconhecidas no campo religioso ou até fora dele, são memetizadas para personificar 

certos aspectos do discurso protestante. É o caso do meme abaixo, em que, por um recorte de 

uma fala atribuída a um pastor famoso por suas palestras bem-humoradas, se exalta o caráter 

sagrado e vitalício do matrimônio. 

 

Figura 32: Pastor Cláudio Duarte e o casamento 

 

Fonte: Humor Gospel78. 

                                                 
77 Disponível em: <www.facebook.com/pages/Humor-Gospel/342520252427064>. Acesso em 15 Jun 2015. 

78 Disponível em: <www.facebook.com/pages/Humor-Gospel/342520252427064>. Acesso em 15 Jun 2015. 
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 O caso do Pastor Cláudio Duarte (Figura 32) exemplifica bem como, na midiatização, 

ocorrem processos de “afetações – técnicas, sociais, discursivas” (FAUSTO NETO, 2012) – 

que se impõem a diferentes campos sociais. Neste caso, a partir da a apropriação de lógicas e 

modos de apresentação disseminados no campo midiático, o pregador transforma a estrutura e 

prática de sua pregação, de modo a assemelhá-las às falas de comediantes stand up79 (de fato, 

vários de seus exemplos e piadas são adaptadas de apresentações de humoristas desse formato).  

O meme congela um instante da pregação do pastor com potencial de fecundidade. A 

surpresa dispara o efeito de humor (PERUZZOLO, 2010) consiste na fuga do padrão esperado 

de uma pregação pastoral. Uma surpresa que funciona tanto para os agentes do campo religioso 

como para enunciatários de outros campos, o que faz com vídeos do referido pastor circulem 

em ambiências que ultrapassam o campo religioso.  

Percebe-se, como pretensão do meme, um efeito de sentido semelhante ao que 

identificamos em muitos memes e nas páginas em que eles são compartilhados: aquele 

sombreamento das fronteiras entre os campos através da apropriação, pelo religioso, de gêneros 

e formatos reconhecidos no campo midiático. 

 Por fim, outro conjunto de figuras recorrentes são aquelas que reproduzem, em 

enquadramentos inusitados, pessoas, animais ou imagens que evocam sentimentos e afetos. Na 

maioria dos memes em que as identificamos, essas figuras de impacto estético e emocional 

estão ligadas ao humor de um modo que nos permitiria chamá-las de “fofuras” (exemplos nas 

figuras 33 e 34.). 

 

Figura 33: Viver sem Jesus... Ó as ideia. 

 

Fonte: Memes Crentes80 

                                                 
79 Gênero de comédia popular nos Estados Unidos, que recentemente se disseminou no Brasil. Tem como base 

apenas em um comediante de pé ao microfone, sem recursos de cenário ou caracterização de personagens. Baseia-

se no relato cômico de acontecimentos e situações de cotidianas. Vídeos com trechos de apresentações do tipo são 

frequentemente compartilhados via Youtube, Facebook e outras plataformas. 

80 Disponível em: <www.facebook.com/MemesCrentesOficial>. Acesso em 20 Abr 2016. 
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Figura 34: Dobra o joelho, irmão... 

 

Fonte: Humor Gospel81. 

 

Outras vezes, também são usadas figuras que, originalmente, representam emoções 

ligadas a provações, sofrimentos e tristezas. Porém, essas imagens são modificadas em sua 

apropriação, pela inserção do texto verbal que a elas é combinado de modo interdiscursivo, para 

produzir efeitos de sentido ligados ao humor. É o que ocorre, por exemplo, na Figura 35, em 

que o cansaço e esforço do fim de semestre é combinado a uma expressão que, retirada do 

contexto evangélico, efetua o jogo de humor (PERUZZOLO, 2010; SHIFMAN, 2014) pelo 

modo surpreendente com que a palavra “prova” passa a atuar de maneira dúbia: prova como 

avaliação no fim de um semestre de estudos ou prova como provação ou tribulação que desafia 

e fortalece a fé do cristão. 

 

Figura 35: Fim do semestre dando glórias 

 

Fonte: Agostinho de Hipona Depressivo82 

                                                 
81 Disponível em: <www.facebook.com/pages/Humor-Gospel/342520252427064>. Acesso em 15 Jun 2015. 

82 Disponível em <www.facebook.com/agostinhodehiponadepressivo>. Acesso em 25 Nov. 2016. 
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Por meio dessa variedade de figuras, e dos gêneros de humor em que elas são postas a 

funcionar, constroem-se diferentes estratégias, cujas marcas discursivas já pudemos verificar 

na análise dos contratos de leitura das páginas analisadas, mas que se evidenciam também nos 

memes e em seus efeitos de sentido. As principais estratégias identificadas em nosso corpus, 

aprofundaremos a seguir. Essas estratégias partem de posturas enunciativas assumidas pelos 

produtores, ao mesmo tempo em que as constituem. 

 

3.2.3. Estratégias discursivas 

 

 A apropriação dos memes no contexto religioso não ocorre de maneira isolada, mas, 

como vimos, se insere em ambiências que têm seus regramentos, como as páginas de uma 

plataforma de rede social. Da mesma forma, as imagens e textos verbais que compõem os 

memes imagéticos são selecionadas, modificadas ou reproduzidas por sujeitos enunciadores 

(VERÓN, 2004) que vivem em contextos sociais marcados por transformações, embates e 

convergências. Nos memes, estes sujeitos deixam marcas das situações sociais em que vivem, 

de quem são, como veem a si mesmos e como querem ser vistos, assim como marcas de uma 

imagem construída sobre seus enunciatários. 

 Os sujeitos enunciadores assumem determinadas estratégias discursivas, as quais podem 

se traduzir em contratos de leitura (VERÓN, 2004; FAUSTO NETO, 2007), construídos e 

depois modificados na interação com seus enunciatários. Entre essas estratégias, destacamos, 

três que prevalecem, as quais denominamos como segue: estratégia de motivação, de reflexão 

e de contestação.  

Essas estratégias, que pudemos verificar inicialmente na análise de marcas discursivas 

de contratos de leitura das três páginas que selecionamos, também se mostraram prevalentes 

nos memes, nos formatos de humor que foram empregados em sua composição e no emprego 

dos vários tipos de figuras que destacamos anteriormente. Veremos a seguir um exemplo de 

cada uma dessas estratégias. 

A primeira delas, a estratégia de motivação, pode ser vista na Figura 36, na qual 

elementos meméticos são apropriados para ressaltar o poder do jejum e oração na vida do 

cristão. 
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Figura 36: Jejum + Oração = O Diabo pira 

 

Fonte: Memes Crentes83 

  

 Neste meme, enuncia-se a ideia de uma batalha espiritual, que é característica das igrejas 

pentecostais e neopentecostais, mas que também se manifesta, com menor ênfase, nas igrejas 

históricas. Uma batalha que ocorre entre o fiel e as tentações do diabo, do mundo e de sua 

própria natureza pecadora. Uma luta contra tudo o que o possa fazer desistir de sua fé. 

 No meme, a linguagem verbal é simplificada ao máximo, reduzindo articuladores e 

utilizando em seu lugar sinais gráficos (neste caso, matemáticos) para ressaltar o essencial. 

Como vimos, a simplicidade é uma das características que confere potencial de replicação aos 

memes, ao mesmo tempo em que, no que diz respeito à sua dimensão imagética, abre caminho 

para a lógica da simulação (COUCHOT, 1993) e intervenção dos enunciatários. 

O que se pretende enunciar com o meme (Figura 36) é que, não importa o que aconteça, 

as situações de dificuldade em que os fiéis estejam envolvidos, o importante é lembrar do 

principal: jejum e oração são poderosas armas que o cristão tem a seu favor. E essas armas se 

traduzem em vitória e subjugação do inimigo – aí é que reside a motivação. “O diabo pira”, 

quer dizer, enlouquece, fica sem saída.  

Representada desta forma, e não com a linguagem bíblica tradicional ou os jargões 

teológicos pelos quais os fiéis evangélicos são tradicionalmente identificados, a motivação para 

a vitória se reveste de um outro elemento: uma atualização da autoimagem. Como fiel, eu sou 

preparado para enfrentar o mundo contemporâneo, ao mesmo tempo em que dele faço parte e 

não me isolo. 

A estratégia motivacional concorre, desta forma, através dos memes, para uma 

atualização da identidade, para fazer face à vida contemporânea e expressar os anseios e a luta 

                                                 
83 Disponível em: <www.facebook.com/MemesCrentesOficial>. Acesso em 20 Abr 2016. 
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dos fiéis em termos com os quais qualquer pessoa possa se identificar. Essa estratégia e modo 

de produção permanece visível e identificável nos demais memes do tipo. 

Uma segunda estratégia é a de reflexão. Nessa estratégia, enuncia-se, explícita ou 

implicitamente, um convite ao autoexame, que pode ser feito de variadas formas: confrontando 

o fiel com os princípios centrais de sua religião, para que reflita sobre seu modo particular de 

viver; alertando para o fato de esses mesmos princípios religiosos estarem em risco quando as 

igrejas ou grupos que delas fazem parte aceitam ou assume modos seculares de viver ou se 

expressar; ou, em outros casos, convidando à leitura da Escritura Sagrada ou de autores cristãos 

para o aprofundamento e fortalecimento na fé.  

Vejamos, por exemplo, o caso da Figura 37: 

 

Figura 37: A igreja precisa ser mais hospital e menos tribunal 

 

Fonte: Humor Gospel84 

 

 Neste caso, o jogo se dá entre as palavras hospital e tribunal, e remete ao ensinamento 

de que Jesus veio para salvar os pecadores, e não os condenar. Note-se que, se não há uma 

presença central do humor nesse jogo discursivo, se utiliza aqui uma linguagem visual e verbal 

que remete aos memes. De modo semelhante, algumas vezes versículos bíblicos ou falas de 

personalidades cristãs são enquadrados (AUMONT, 1993) em um formato memético, com o 

objetivo de captar algo de seu poder de atenção e proliferação. Frases motivacionais 

funcionando como memes, aliás, são comuns também em contextos seculares. 

A estratégia que condiz à reflexão passa, no caso deste meme, por contrapor, à atitude 

desconfiada em relação às diferenças, frequente nas igrejas, uma postura de acolhimento para 

cura espiritual. A igreja não como tribunal, com os fiéis julgando os demais por sua impiedade 

                                                 
84 Disponível em: <www.facebook.com/pages/Humor-Gospel/342520252427064>. Acesso em 15 Jun 2015. 
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ou seus erros, mas como hospital, que se dispõe a receber, nas palavras de Jesus, os doentes que 

precisam de médico85. 

Em outros casos em que essa estratégia de reflexão é empreendida, o humor surge como 

dimensão mais forte. Assim, os memes e sua linguagem são apropriados como uma forma mais 

leve de enfatizar ensinamentos doutrinários, disseminar discursos (muitos deles atualizados 

pela dinâmica da midiatização) e incentivar novas atitudes. É o que se pode ver no meme que 

segue: 

 

Figura 38: Deus e as tatuagens 

 

Fonte: Humor Gospel86. 

 

 Outra estratégia prevalente entre os memes que observamos é a de contestação. Procura 

se valer da piada, sátira ou paródia para denunciar o que é desviante no campo. O humor e a 

linguagem dos memes são utilizados de forma que se pode identificar fortemente aquela 

dimensão social à qual Bergson (2001) se referira, tratando de fortalecer ou censurar 

comportamentos segundo as percepções comuns aos ridentes.  

Os memes são apropriados para marcar quais seriam os falsos profetas ou falsas obras 

que precisam ser trazidas à luz e combatidas pelos demais cristãos. Não se trata de uma crítica 

que visa a desconstrução do discurso cristão como um todo, mas o ataque àquelas teologias e 

práticas que se considera nocivas à fé cristã.  

                                                 
85 Uma referência ao textp bíblico do evangelho de Marcos 2.17, no qual Jesus, ao ser criticado por conviver 

com pecadores, diz: “Os sãos não necessitam de médico, mas, sim, os que estão doentes; eu não vim chamar os 

justos, mas, sim, os pecadores ao arrependimento”. 

86 Disponível em: <www.facebook.com/pages/Humor-Gospel/342520252427064>. Acesso em 15 Jun 2015. 
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 Evidencia-se, nessa estratégia de contestação, um choque frequente entre ramificações 

evangélicas tão diferenciadas em sua teologia e prática que Mendonça (1990) chega a chamar 

de “protestantismos”, no plural. Os protestantes históricos, apegados a uma racionalidade que 

desconfia das posturas emotivas pentecostais, e defensores de uma centralidade da Escritura 

Sagrada que não comporta a busca por milagres e revelações, se vêm ainda mais desafiados 

com os modos de fazer e dizer dos neopentecostais, com suas lideranças midiáticas, suas 

inovações simbólicas e litúrgicas e seu apelo à teologia da prosperidade. 

 

Figura 39: Eu determino! Jesus diz: me obrigue. 

 

Fonte: Agostinho de Hipona Depressivo87 

 

 No caso da Figura 36, se contrapõe uma teologia de prosperidade e vitória, em que 

lideranças dizem determinar bênçãos sobre a vida dos fiéis, de matriz neopentecostal, a uma 

outra, fortemente identificada com o protestantismo histórico, que exalta a soberania de Deus e 

a abnegação e perseverança nos sofrimentos e tribulações.  

Em termos teológicos, trata-se de uma nova teologia da glória e vitória que se sobrepõe 

à teologia da cruz e sofrimento. Ou, em termos de um estudioso das Ciências da Religião, uma 

transformação da fé em produto adaptado às exigências de mercado: “não se pode mais falar 

que a religião usa as leis do mercado para vender a sua mercadoria, mas que ela mesma se 

                                                 
87 Disponível em <www.facebook.com/agostinhodehiponadepressivo>. Acesso em 25 Nov. 2016. 
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submeteu àquelas leis e se transformou numa mercadoria também vendável no mercado” 

(CAMPOS, 1997, p. 175). 

 O pastor em destaque na figura, chamado pelos seus de apóstolo, é Agenor Duque, da 

Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, fundada em 2006 e que chama a atenção pelo 

crescimento no número de adeptos e no tempo de televisão. Duque é figura constantemente 

satirizada ou criticada por ressaltar de forma ainda mais forte a pregação ligada aos milagres, 

promessas de riqueza e prosperidade, se comparado às demais lideranças de igrejas 

neopentecostais já citadas. 

 Aliada à crítica ao apóstolo, a construção discursiva contesta a autoridade dos líderes 

religiosos no modo como é vista no neopentecostalismo, que tem como uma de suas 

características a uma centralização cada vez maior do poder e do carisma em uma só figura de 

liderança – que até por isso requer denominação superior a pastores e bispos. Com o meme 

(Figura 39), a página Agostinho de Hipona denuncia essa centralização como usurpação de 

poder ou manipulação dos fiéis e pretende, com a contestação, recuperar a imagem de Jesus 

como autoridade da igreja. Também exalta um outro modelo de liderança, em que apóstolos e 

pastores acompanhavam o Cristo em sua postura de humildade e serviço. 

 O interessante, nesse recorte, é que o ataque ao discurso neopentecostal e suas 

lideranças, quando se dá no formato memético, se aproxima da linguagem midiática a tal ponto 

que possibilita a circulação mesmo em contextos não religiosos. A imagem pode ser 

compartilhada por pessoas que, mesmo não fazendo parte desse campo social (RODRIGUES, 

1999) ou desconhecendo suas disputas internas, se identificam com a repulsa à sua forma de 

pregação e apelo. 

 Assim, os embates do campo religioso – entre protestantes históricos, pentecostais e 

neopentecostais – são construídos discursivamente por processos midiáticos que, ao mesmo 

tempo em que se dirigem a afirmar internamente uma identidade cristã tomada como 

verdadeira, se estendem para além das fronteiras das teologias e dos templos. A fecundidade, 

alcance e longevidade dos memes (RECUERO, 2014), calcadas na força do chamado à 

observação de um humor que se vale de piadas, paródias e sátiras (PERUZZOLO, 2010) 

concorre para afetações (FAUSTO NETO, 2012) entre os campos que mostram a complexidade 

dinâmica da midiatização em curso. 

 Passaremos, em seguida, a detalhar alguns efeitos de sentido decorrentes dessa dinâmica 

no contexto específico em que a observamos, segundo as estratégias aqui identificadas. 

Lembramos que, para Verón (2004, p.216), “todo discurso desenha [...] um campo de efeitos 

de sentido e não um único efeito”. Portanto, os efeitos de sentido que destacamos em nossa 
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análise não são os únicos, mas aqueles que, pelo olhar sobre nosso corpus a partir das marcas 

discursivas recorrentes, pudemos identificar. 

 

3.2.4. Efeitos de sentido 

 

Nos diversos memes analisados ou arrolados como exemplos, já destacamos os efeitos 

de sentido (VERÓN, 2004) que descrevemos a seguir. O fazemos, novamente agora, a título de 

síntese, para que se possa perceber como cada um deles está mais fortemente ligado a uma das 

estratégias identificadas acima. O que não significa, é claro, que não possam ser observados, de 

modo concomitante com outros efeitos, nas demais estratégias. 

Como primeiro desses efeitos destacamos o sombreamento de fronteiras. Estamos uma 

sociedade em que os campos sociais (RODRIGUES, 1999) se entrecruzam e afetam e na qual, 

pela dinâmica da midiatização em curso (BRAGA, 2006; FAUSTO NETO, 2008; VERÓN, 

2014), “as práticas, lógicas e esquemas de codificação” de toda a sociedade “estão atravessados 

e permeados por pressupostos e lógicas do que se denominaria a ‘cultura da mídia’ (FAUSTO 

NETO, 2008, p.92).   

Esse processo se estende também sobre o campo religioso e os modos midiáticos de 

produção, circulação e recepção de discursos que vão sendo apropriados trazem consigo um 

chamado à abertura do religioso para o mundo. Assim, também na apropriação dos memes, não 

somente se faz uso de figuras e expressões do contexto secular no discurso religioso, e vice-

versa, mas há uma interpenetração entre essas instâncias, ao menos no nível dos discursos.  

Além disso, com a intenção de se adaptarem à nova cultura midiática ou cultura digital 

(SHIFMAN, 2014), os sujeitos religiosos buscam se aproximar, tanto do ponto de vista das 

linguagens empregadas, como da imagem enunciada de si mesmos, de uma postura que lhes 

confira atualidade e diminua a sensação de distância ou diferença em relação ao todo social. A 

cada expressão, figura ou meme imagético ressignificados de contextos seculares para 

funcionarem no religioso, ou a cada imagem e texto verbal de origem sacra memetizados para 

circular em ambiências marcadas por lógicas midiáticas seculares, vão sendo borradas ou 

esmaecidas as fronteiras entre essas duas instâncias, a religiosa e a secular, o sagrado e o 

profano. 

Outra face desse sombreamento de fronteiras é a ocultação das diferenças entre as 

igrejas ou os protestantismos. Operando em uma cultura gospel (CUNHA, 2007) e, inclusive, 

assumindo este nome, os enunciadores propiciam, através dos memes, o fortalecimento de 

ideias e posturas comuns no campo, pelo menos quando suas estratégias se dirigem à motivação 
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dos fiéis para a vida cristã ou à reflexão sobre aspectos importantes de sua fé. Até no ato de rir 

de si mesmo e das características que estão presentes nas diversas igrejas, se efetua este 

sombreamento das diferenças, enunciando a todos como pertencentes a uma mesma identidade 

ou cultura religiosa. Aqueles que são chamados a rir, são também convidados a reconhecerem 

algo que têm em comum. Como afirma Bergson (2001, p.5) o riso exige uma relação “quase de 

cumplicidade, com outros ridentes, reais ou imaginários”. 

Um segundo efeito de sentido é a atenuação de percepções negativas do mundo secular 

sobre os protestantes ou dos protestantes sobre si mesmos, no que diz respeito a sua integração 

com a contemporaneidade e seu estilo de vida. Fazendo uso especialmente dos memes como 

estratégia de motivação, os enunciadores procuram construir uma outra imagem de si mesmos 

e dos seus correligionários. Uma imagem descolada da tradição, ao menos no que diz respeito 

à linguagem, ao domínio dos dispositivos comunicacionais, ao humor e à integração a uma 

cultura digital em redes. Lembrando que, como dito por Verón (2004), os enunciadores podem 

construir, no dispositivo, uma imagem de si mesmos como falantes, a imagem do seu 

destinatário, produzida pelo próprio enunciado, e a relação entre o enunciador e os seus 

destinatários. Essas imagens podem diferir dos sujeitos reais, pois são elaboradas de acordo 

com o alvo visado pelos enunciadores.  

Na sociedade marcada por “uma crescente mediatização de base tecnológica” (BRAGA, 

2006, p.13), a apropriação dos memes pelo religioso constituem uma oportunidade para os 

sujeitos não somente se integrarem aos meios e suas tecnologias, mas de atualizarem seus 

modos de ver, dizer e fazer, apresentando-se de um outro modo para si mesmos e para o mundo.  

Ao mesmo tempo, os sujeitos e grupos que se apropriam dos memes procuram, por essa 

inserção no mundo digital e em suas linguagens e dispositivos, fortalecer vínculos, reforçar a 

autoestima e ressaltar o aspecto vivo, forte e alegre de sua fé. Uma fé que se oferece como ainda 

relevante para o mundo atual, que seria capaz de ultrapassar as barreiras da modernidade 

secularizante e ainda se manter como opção ao indivíduo contemporâneo. Essa atenuação de 

percepções ou reforço de imagem - por meio de processos discursivos que tomam forma pelas 

mídias - tem, por isso, também um caráter eminentemente evangelístico ou proselitista. 

A figura que trazemos a seguir, postada quase como um editorial em meio aos memes 

da página Humor Gospel, evidencia a atenuação e atualização da imagem do fiel evangélico, 

ainda que nem todos os fiéis desse subcampo religioso possam se reconhecer nas afirmações 

ali ditas. 
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Figura 40: “o que os verdadeiros evangélicos pensam” 

 

 

 

Fonte: Humor Gospel88. 

Além do sombreamento de fronteiras e da atenuação de percepções negativas através 

dos memes, verificamos dois outros efeitos de sentido. Esses efeitos, ligados especialmente à 

estratégia de contestação, são: a ridicularização de comportamentos considerados desviantes no 

campo; e o reforço de comportamentos desejáveis.  

Sempre que, através de um meme, um enunciador satiriza determinado líder religioso, 

ou critica pensamentos e práticas por meio de paródias ou piadas, está também a marcar como 

inaceitável outras posturas e comportamentos do mesmo tipo. O humor, presente nos memes 

                                                 
88 Disponível em: <www.facebook.com/pages/Humor-Gospel/342520252427064>. Acesso em 15 Jun 2015. 
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de forma visual, simples e poderosa, dissemina e amplifica essas marcas que sinalizam o 

grotesco ou desviante para o campo.  

Ao mesmo tempo, por oposição, os memes reforçam posturas e práticas que são opostas 

às que estão sendo escarnecidas. No caso dos protestantismos, notamos o quanto é relevante e 

frequente o uso do humor como estratégia de embate contra o neopentecostalismo, que, por sua 

visibilidade e por suas características mais fortemente ligadas à midiatização, desafia os demais 

protestantes e os motiva a se posicionar. Aqueles que não aderiram às práticas neopentecostais, 

amplamente disseminadas na grande mídia, se valem dos espaços em plataformas de redes 

sociais digitais como forma de resistência e protesto.  

Seria possível afirmar que, nessa resistência, os grupos que contestam o 

neopentecostalismo e seus desdobramentos sobre o jeito de ser evangélico estariam, na verdade, 

resistindo à própria midiatização da religião, como que entrincheirados no meio de uma batalha 

perdida. Ao observar os modos como enunciam sua resistência, passando pelos memes e por 

apropriações discursivas que lhes são características, vemos que esses grupos também estão a 

se midiatizar, ainda que por outras vias. Se não aderem aos moldes do espetáculo televisivo ou 

às lógicas de mercado presentes na prosperidade, os que contestam via memes também 

modificam sua linguagem e práticas com a apropriação desses dispositivos, e isso tem 

consequências sobre os seus modos de ver, fazer e dizer. Ou seja, os que criticam a midiatização 

gospel mostram estar, eles mesmos, inseridos nesse processo pelos seus novos modos de 

enunciar. 

Interessante notar que, ao mesmo tempo em que criticam os neopentecostais por, em 

sua marcha bem mais acelerada na midiatização, remodelarem em demasiado suas teologias e 

práticas, os enunciadores que atuam por meio da estratégia de contestação podem, em 

contrapartida, ser acusados por seus adversários – e já o são, nas reações e comentários – de 

profanarem as imagens sacras e brincarem com o sagrado que investe os líderes das igrejas.  

Esse é um dos ônus da busca por visibilidade, integração à cultura digital ou, na 

linguagem dos memes, adaptação, alcance, fecundidade e longevidade. Há que se observar, a 

médio e longo prazo se, de um modo abrangente, por essa lógica figurativa da simulação 

(COUCHOT, 1993) que se desenvolve nos memes, não está também a se desenhar uma relação 

menos contemplativa dos fiéis com as demais imagens e textos religiosos, voltada às lógicas de 

intervenção, simulação, coprodução. Igualmente, pode-se investigar que tipo de mudanças essa 

relação ocasiona nas concepções acerca do sagrado em si e das práticas de vida que o cercam. 

Considerando estes efeitos de sentido e as estratégias discursivas às quais eles se 

relacionam, podemos nos perguntar também se, de modo concomitante ao processo de 
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midiatização, os campos sociais – em nosso caso, o religioso e o secular – não estão 

presenciando a relativização real de suas fronteiras. Assim, os sombreamentos efetuados através 

da apropriação dos memes seriam uma das expressões que evidenciam uma mudança maior. 

Do ponto de vista dos sujeitos, a quem se dirige a semiologia de terceira geração, 

proposta, entre outros autores, por Verón (2004), também podemos ressaltar como, no contexto 

das mudanças contemporâneas, estes procuram enunciar a si mesmos de modo diverso das 

determinações históricas que lhes eram impostas.  

No contexto da midiatização das práticas sociais, nota-se que não existe mais um 

processo linear com receptores, leitores ou espectadores no seu sentido estrito, senão 

coprodutores, atores e sujeitos, que propõem interações que se desenvolvem por meio dos 

variados dispositivos discursivos. Através dessas processualidades, ultrapassa-se o panorama 

em que as instituições eram as únicas produtoras e disseminadoras de discursos.  

Essas e outras questões, sistematizaremos na última parte desta dissertação, na qual 

fazemos também uma síntese do caminho percorrido para que pudéssemos chegar até elas. 

Como era de se esperar, além de nossas considerações sobre o objeto e a problemática que nos 

dispusemos a desvendar, também traremos indicativos de outras questões que merecem ser 

abordadas em pesquisas posteriores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em nossa pesquisa, partirmos inicialmente de uma percepção pessoal de que, nas 

ambiências digitais em rede, estava a se desenvolver uma outra forma de indivíduos e grupos 

cristãos, particularmente os protestantes ou evangélicos, representarem a si mesmos, sua 

relação com o mundo secular e as diferenças internas entre as ramificações do campo religioso. 

 Chamou nossa atenção, desde o início, o modo como se destacavam as publicações 

identificadas como de humor evangélico ou humor gospel e, nessas páginas, sites e blogs, a 

forma como os memes ocupavam posição privilegiada. Por isso, nos dispusemos a investigar 

como e segundo que estratégias esses memes são apropriados no campo religioso, uma vez que 

sua disseminação se dá, primeiramente, em contextos marcadamente seculares. 

 Na busca de uma compreensão mais abrangente desse fenômeno, que o circunscrevesse 

em uma dinâmica social maior, encontramos a perspectiva da midiatização como processo 

social em curso (BRAGA, 2006; FAUSTO NETO, 2008; VERÓN, 2014), que se torna 

referência para as diversas dimensões da experiência humana (RODRIGUES, 1999). 

 Para dar conta do específico de nosso objeto, a compreensão da apropriação dos memes 

na midiatização do campo religioso protestante, efetuamos um levantamento sobre as diferentes 

ramificações do protestantismo e suas características (MENDONÇA, 1990). Essa abordagem 

se mostrou importante para a compreensão das necessidades e dos embates internos a esse 

campo social (RODRIGUES, 1999), que perpassam os memes e estão na base de algumas das 

estratégias a eles ligadas. 

 Em seguida, procuramos rever o conceito de meme (DAWKINS, 2001) e seus 

desdobramentos (RECUERO, 2011; SHIFMAN, 2014), tensionando-o com outras abordagens 

comunicacionais e discursivas de modo a definir sua aplicabilidade e expandir suas 

possibilidades teóricas. Particularmente, foi necessária a busca de aportes teóricos que 

possibilitassem a compreensão daqueles que denominamos como memes imagéticos, situando-

os no contexto geral das imagens enquanto dispositivos (AUMONT, 1993) que, em uma ordem 

visual numerizada (COUCHOT, 1993), se oferecem para serem facilmente adentrados e 

modificados, em um convite à coprodução. 

 Igualmente importante foi o olhar sobre o humor prevalente nos memes. Foi possível 

compreender como o humor como recurso discursivo nos memes não se trata de um fenômeno 

isolado, mas atende a motivações sociais (BERGSON, 2001) e tem importantes elementos 

estruturais em sua composição (PERUZZOLO, 2010; SHIFMAN, 2014), com variadas 

possibilidades quanto ao gênero e à figuração. 
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 Feito todo esse percurso, nos lançamos a um estudo de casos múltiplos (YIN, 2005) em 

que analisamos, primeiramente, as páginas de humor religioso, como ambiências em que os 

memes são publicados, modificados ou postos a circular. Posteriormente, analisamos os 

próprios memes, buscando marcas recorrentes que possibilitassem sua categorização segundo 

tipos de humor, figuras e estratégias discursivas. 

 Em todo esse trajeto, passamos por etapas que se complementaram de forma a nos 

permitir, ao final, a constituição de um referencial que pudesse dar conta de nosso problema de 

pesquisa, que nos lançava a identificar as estratégias discursivas produzidas pelos enunciadores 

na apropriação dos memes de internet para a ressignificação do discurso religioso. 

 Identificamos, primeiramente, como se dá o processo de ressignificação, que ocorre de 

modo interdiscursivo (VERÓN, 2004; MAINGUENEAU, 1998), combinando imagens e textos 

verbais de origens diversas de modo a constituir um mesmo texto, um único tecido discursivo 

(VERÓN, 2004) ou teia de significados.  

As operações discursivas, nesse processo que chamamos de memetização, envolvem 

recortes, desenquadramentos e reenquadramentos (AUMONT, 1993) que têm por alvo 

potencializar a fecundidade, alcance e a longevidade (RECUERO, 2007) dos memes. Quanto 

mais simples os memes imagéticos resultantes desse processo, maior as possibilidades de serem 

novamente modificados e reapropriados pelos enunciatários, que se convertem em 

coprodutores, nessa relação dos sujeitos com as imagens que se caracteriza como uma lógica 

figurativa da simulação (COUCHOT, 1993). 

 Em seguida, tendo compreendido essas operações que compõem a memetização em 

geral, nos dedicamos a descortinar especificamente a gramática de produção dos memes nas 

ambiências em que os analisamos, dedicadas ao humor religioso cristão de viés protestante. 

Observamos a recorrência de três gêneros de humor nos memes postados nas páginas que 

elegemos como corpus: a piada, a paródia e a sátira. Também agrupamos as diferentes figuras 

utilizadas na composição desses memes em cinco conjuntos: os rage comics, os personagens 

da cultura pop, personalidades reais de destaque na sociedade, os agentes do próprio campo 

religioso e figuras de apelo estético/emocional. 

Empregando esses diferentes gêneros de humor e figuras, observamos três estratégias 

discursivas prevalentes, que também havíamos identificado na análise das marcas do contrato 

de leitura (VERÓN, 2004; FAUSTO NETO, 2007) nas páginas de onde constituímos, 

posteriormente, nosso corpus: a motivação dos fiéis – para persistência na vida cristã e para 

novas formas de ver a si mesmo e seus correligionários; a reflexão – sobre as verdades centrais 

de sua fé e sobre os modos de viver na igreja e de se relacionar com o mundo; e a contestação 
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– de posturas e teologias consideradas desviantes ou nocivas à identidade protestante. Mesmo 

que analisar as páginas em si não tenha sido o objetivo central deste estudo, verificamos, na 

análise dos memes, que as postagens dessas páginas obedecem a certa estabilidade vinculada 

aos seus contratos de leitura. 

 Como alvos pretendidos através dessas estratégias, destacamos alguns efeitos de sentido 

recorrentes nos memes e que detalhamos a seguir.  

Em primeiro lugar, um efeito de sombreamento de fronteiras: entre secular e religioso, 

pela apropriação de imagens e expressões de contextos ligados ao midiático secular e pela 

memetização de imagens sacras; ou entre os protestantismos, com a exaltação de certos 

elementos da cultura gospel (CUNHA, 2007).  

Em seguida, a atenuação de percepções negativas do mundo secular sobre os 

protestantes ou dos protestantes sobre si mesmos, no que diz respeito a sua integração com a 

contemporaneidade e seu estilo de vida. 

Em terceiro lugar, mas não menos importante, especialmente através da sátira que serve 

à contestação, a ridicularização de teologias e práticas consideradas desviantes no campo 

protestante e, consequentemente, o reforço de posturas e atitudes desejáveis. 

 Por fim, a partir dessas observações e constatações, confirmamos nossa compreensão, 

advinda das reflexões teóricas acerca do conceito de meme, sobre o lugar que a apropriação dos 

memes ocupa no processo de midiatização da sociedade e, em específico, na midiatização da 

religião. Os memes, como dispositivos relativamente recentes na ecologia das mídias 

(MCLUHAN, 1998; SCOLARI, 2015), reúnem, recuperam e reconfiguram elementos de outros 

aparatos sociotécnicos que lhes são anteriores.  

Quando apropriados pelo campo religioso em midiatização, os memes ampliam a 

abrangência deste processo em curso, abrindo novas possibilidades e inserindo outros sujeitos, 

vinculados a subcampos ainda resistentes a alguns aspectos dessa midiatização, como é o caso 

dos protestantes históricos (MENDONÇA, 1990). 

 Consideramos, com estas reflexões, que atendemos à delimitação proposta em nosso 

projeto inicial. Também, como é de se esperar em qualquer pesquisa nesse nível de mestrado, 

acabamos por identificar também algumas questões de maior alcance, as quais se abrem como 

possibilidades para estudos mais profundos de maior duração.  

Entre essas questões para investigações posteriores, está uma que pretendemos realizar 

como proposta de doutorado: a investigação sobre o lugar que o humor, já identificado nos 

memes, ocupa em outras produções discursivas no contexto da midiatização da religião. Será 

interessante investigar como o humor, embora historicamente tenha sido visto com reservas, ou 
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até como profano, passa a ter papel importante no discurso de comunicadores cristãos. Esse 

humor, impulsionado por sua forte presença nas redes digitais, parece estar se tornando 

referência para a atuação de pregadores em outras ambiências como a televisão, os vídeos 

produzidos para a internet e, inclusive, nos púlpitos das igrejas e nos discursos das lideranças 

cristãs de diferentes correntes. Nossa proposta de tese envolve o que, por hora, chamamos de 

reconsagração do riso e do humor no contexto cristão e a hipótese de que essa reconsagração 

está ligada diretamente ao contexto de midiatização da religião. 

Outra possibilidade seria verificar, nas instâncias da circulação e do reconhecimento 

(VERÓN, 2004), como as estratégias empreendidas através dos memes atuam sobre a 

identidade protestante e são recebidas pelos enunciatários, e de que modo também influem, 

através das dinâmicas da circulação discursiva, na relação dos sujeitos desse subcampo 

religioso com as imagens e textos sagrados em geral. 

 Por hora, dada a delimitação necessária para a realização desta pesquisa, esperamos ter 

contribuído para a compreensão da complexidade em que se dá, no contexto das redes digitais 

e seus dispositivos, a midiatização da religião (FAUSTO NETO, 2002), e de como, nesse 

processo, os agentes leigos ou não institucionais são tão importantes como as instituições ou 

organizações religiosas. 

Os memes podem, em um primeiro momento, parecer meros brinquedos aos olhos 

menos atentos, ou, como destaca Shifman (2014, p.15), “artefatos mundanos e triviais”. Mas, 

para nós, acabaram por se mostrar, uma vez tensionados com os referenciais teóricos eleitos, e 

tomados no contexto em que são postos a enunciar, como dispositivos discursivos através dos 

quais ocorrem importantes transformações sociais que atuam no campo midiático, no campo 

religioso e, particularmente, na produção discursiva na sociedade em midiatização. 

No campo religioso, que, nos seus modos de enunciar, sempre foi permeado por 

simbólicas e normas muito antigas, vinculadas a formalismos liturgicamente instituídos, os 

memes se apresentam como novos modos não só de dizer, mas também de fazer religião. Como 

asseverara Fausto Neto (2002), a apropriação desse dispositivo, juntamente com outros 

empréstimos do campo midiático, é tão impactante, que acaba por atuar na construção de novas 

formas de religiosidade. 

O protestantismo foi historicamente marcado por uma iconoclastia que, segundo 

Mendonça (1990), para dar lugar à racionalidade e argumentação, conduziu a uma perda do 

mistério e a um esvaziamento simbólico que é evidente nos templos e no discurso. O 

pentecostalismo trouxe de volta às igrejas protestantes o apelo emocional, que posteriormente 

se viu midiatizado no neopentecostalismo. Hoje, com os memes, vem à tona uma outra 
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possibilidade: a ressignificação tanto do racional como do emocional, através de uma 

remagicização (FLUSSER, 1993) que se apoia em novas tecnicidades.  

Para o fazer e dizer religioso, os memes imagéticos se convertem em outra 

processualidade, na qual textos e imagens, uma vez apropriados, ora são sacralizados, ora 

dessacralizados, de acordo com os objetivos e as estratégias discursivas. E essas 

processualidades, nos casos que estudamos, não estão nas mãos dos sacerdotes, mas 

especialmente nas dos leigos. Na dianteira, não estão os agentes tradicionalmente legitimados 

do campo, mas sujeitos que constroem sua legitimidade justamente através dessas novas formas 

de produção dos discursos. 
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