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o bordão, a paródia e a crítica social, 
continuam a marcar presença nas re
des sociais. É o caso do blog Surica-
te Seboso, criado por Diego Jovino, 
26 anos, que popularizou um jeito de 
falar típico do Ceará, cristalizado em 
expressões como "Armaria, nãm!", 
" U r i , cumpadi" e "Bé isso, mah". 

A ideia surgiu em dezembro de 
2012, quando o então atendente de 
uma loja de informática decidiu criar 
um blog de humor inspirado em ou
tro da Paraíba, o Calango Mancoso. 
De lá para cá, surgiram mais dois: o 
Esquilo Lombroso, também da Paraí
ba, e o Bode Gaiato, de Pernambuco. 

- Uso e abuso de expressões da 
minha terra sem medo de ser feliz. 
N ã o esperava que situações típicas 
do povo nordestino fossem fazer su
cesso pelo Brasil afora - espanta-se 
Diego, fã de conterrâneos famosos 
como Renato Aragão, Chico Any-
sio e Tom Cavalcante. 

- Hoje, a internet é a melhor mí
dia para você mostrar seu talento. 

Se o sujeito for bom humorista, vai 
conquistar o espaço dele - assegura. 

Com uma audiência de 1.119.740 
seguidores e uma média de oito pos
tagens diárias, o Suricate Seboso já 
migrou para outras redes, como You-
Tube, Instagram e Twitter. 

M e m e s 

Professor do departamento de es
tudos culturais e mídia da Univer
sidade Federal Fluminense (UFF), 
Viktor Chagas é um especialista no 
estudo de memes [ver quadro na pá
gina 28]. Dos que surgiram nos últi
mos anos, aponta os regionais, co
mo o Suricate Seboso, como um dos 
mais interessantes. 

- Embora seja um fenômeno pro
penso a circular em determinados 
nichos culturais, os memes regio
nais têm alto poder de reconheci
mento e identificação. Memes só se 
tornam memes porque são espontâ
neos e imprevisíveis - afirma. 

Outro gênero que a internet her

dou do humorismo radiofônico e te
levisivo foi a paródia, em particu
lar a política. Só nestes dois anos, 
ao menos três comediantes se reve
zaram no papel televisivo da presi
dente Dilma Rousseff: Fabiana Kar-
la, a D i l Maquinista do Zorra Total; 
Gustavo Mendes, a Dilmandona 
do Casseta & Planeta Vai Fundo; 
e Márvio Lúcio, a Dilma do Chefe 
do Pânico na Band. Nenhum cau
sou tanto alvoroço quanto o carioca 
Jéferson Monteiro, um estudante de 
publicidade de 23 anos que criou em 
2010 o Dilma Bolada, um perfil "fal
so" que registra 541.066 seguidores 
no Facebook e 158.845 no Twitter. 

- A personalidade da Dilma me 
deu margem para construir uma per
sonagem inusitada, que alimenta o 
imaginário das pessoas e traz à to
na, ainda que de forma fantasiosa, os 
bastidores do poder - afirma Jéferson 
[entrevista na página ao lado]. 

Em 27 de setembro, o que pare
cia improvável aconteceu. No Pa-
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lácio do Planalto, em Brasília, D i l 
ma reativou sua conta no Twitter e 
interagiu com Dilma Bolada. A re-
estreia da presidenta no microblog 
foi apontada, inclusive, como joga
da de marketing inspirada na nor
te-americana Hillary C l in ton , que 
também estreou na rede social dia
logando com seu perfil fake. Em uma 
de suas primeiras postagens, Dilma 
foi logo avisando: "A vida sem hu
mor fica muito pesada". 

A exemplo do que aconteceu 
com o Suricate Seboso, o Twitter 
também ficou pequeno demais para 
a Dilma Bolada. N ã o demorou pa
ra que o alter ego da presidente mi
grasse para o Facebook, blog e, em 
breve, para um canal no YouTube, 
"As Aventuras de Dilma Bolada". 

I n t e r a t i v i d a d e 

O fenômeno Dilma Bolada não 
surpreende Leila Rachel, do depar
tamento de letras da Universidade 
Federal do Piauí (UFPI). Autora da 
dissertação O Perfil Fake Como Um 
Gênero do Twitter, ela explica que o 
sucesso de paródias virtuais de cele
bridades como Dilma Bolada, Pen
sador do Século e Xuxa Verde se 
deve ao trabalho de composição de 
seus criadores. Por estarem atentos 
ao que ocorre com os parodiados, 
criam falas bastante plausíveis. 

- Muitas vezes, ao ler uma posta
gem da Dilma Bolada, tenho a im
pressão de estar ouvindo a voz da 
presidente. É como se o fake fosse 
capaz de revelar o que se passa na ca
beça de seu parodiado - afirma Leila. 

A linguagem do humor virtual se 
distingue pela interatividade. 

Ao contrário do ouvinte ou do 
telespectador, o internauta não se 
contenta em apenas presenciar a 
cena. Quer participar. Quem ex
plica é o roteirista Fernando Ma
rés de Souza, autor do Tumblr [blog 
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de imagens] "Porra, Maurício!" , em 
homenagem ao cartunista Maurí
cio de Sousa: 

- Criei o Tumhlr como uma pia
da e mandei a cinco amigos. Poucos 
dias depois, já havia milhões de aces
sos. O que contribuiu para dar visi
bilidade à página e transformá-la em 
sucesso instantâneo foi abrirmos a 
possibilidade de os leitores manda
rem conteúdo - recorda. 

Entre os milhões de acessos, al
guns bem especiais. Como os rotei-
ristas Paulo Back e Emerson Abreu, 
do estúdio Maurício de Sousa. E Ma
rina Sousa, filha do próprio cartunis
ta, que não perdeu a deixa e postou 
no Twitter: "Porra, pai!". Era só uma 
questão de tempo até que o próprio 
Maurício se manifestasse. 

- O Mauríc io aceitou bem a 
brincadeira, elogiou nosso trabalho 
e chegou a fazer um comentário sar
cástico, dizendo que o blog era "go
zado". Ele pediu apenas que deixás
semos claro que o material não era 
indicado a crianças, o que atende
mos prontamente - diz Fernando. 

O Tumblr não é a única ferra-

menta digital à disposição de quem 
quiser fazer humor na internet. Ou
tra "linguagem" que faz sucesso é a 
dos arquivos de animação, o GIF, es
pécie de "videocassetada em loop". 

Um dos blogs mais famosos a reu
nir esses arquivos é o "Como eu me 
sinto quando", criado pelo publici
tário Marcelo Cidral, 25 anos. Com 
2,6 milhões de visitas até o momen
to, já é considerado o Tumblr mais 
visitado do país e 3o do mundo, atrás 
de "How Do I Put This Gently?' e 
"Minecraft News", ambos dos EUA. 

- Fiquei chocado quando soube. 
O mais bacana é que ele se mantém 
nesta posição há mais de um ano, 
quando a maioria dos Tumblrs não 
dura sequer uma semana - orgulha-
-se Cidral, que contabiliza uma mé
dia de 200 m i l visitas diárias. 

H u m o r e m m o v i m e n t o 

No blog, Cidral reúne animações 
engraçadas que funcionam como res
posta cômica a situações cotidianas. 
Ele afirma que a postagem "Como 
eu me sinto quando caio na buatchy 
e tento disfarçar" é a postagem de 

maior sucesso até agora (com 13 mi l 
compartilhamentos no Facebook). O 
sucesso dos GIFs, afirma Cidral, se
ria explicado pela máxima "A ima
gem vale mais do que mi l palavras". 

- O fato de a maior parte dos G I 
Fs nascer de cenas de filmes, nove
las ou seriados, entre elementos da 
cultura pop, ajuda a criar ainda mais 
empatia junto ao público - analisa. 

A brevidade narrativa das ani
mações também explica o sucesso 
dos "GIFs biográficos", memes de 
sucesso que, em segundos, sinteti
zam a vida de tipos tão avessos en
tre si quanto Jesus Cristo e o deputa
do Marco Feliciano - valendo-se de 
uma combinação inusitada (e às ve
zes paradoxal) de textos e imagens. 

Memes como "Porra, Maurício!", 
"O que queremos?" e "Como eu me 
sinto quando" já viraram até discipli
na na UFF Segundo Viktor Chagas, 
que leciona "Redes colaborativas e 
produção cultural", não há consen
so sobre o que caracteriza um meme, 
qual o tempo médio de duração de
les ou o primeiro a circular pela web. 

- O que posso dizer é que o Brasil 
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é uma fábrica bem-sucedida de me
mes. Alguns como "O que queremos", 
que usa a fórmula "expectativa-reali-
dade" para introduzir um humor crí
tico, e 'Como eu me sinto quando', 
que atende a um formato reconheci
do como de reatividade, comprovam 
a incomum vocação do brasileiro para 
a criação de memes - afirma. 

E m V H S 

Embora seja difícil traçar uma cro
nologia precisa da história dos me
mes, Chagas aponta que, pelo menos 
no Brasil, um dos pioneiros é o vídeo 
"Bátima Feira da Fruta", criado por 
Fernando Pettinati e Antônio Car
los Camano em 1981. 

Com a ajuda de um videocassete, 
engenhoca recém-chegada ao Brasil 
da época, os dois resolveram "dublar", 
improvisadamente, um antigo episó
dio da série de TV Batman. 

- É grande o impacto de ver Bat-
man e Robin transformados em he
róis escrachados, que falam pala
vrões. Mas é esse tom politicamente 
incorreto que transformou nosso ví
deo no primeiro h i t de humor da in
ternet brasileira - arrisca Camano. 

A história do primeiro " v i r a i " 
da internet brasileira acaba de ser 
contada no livro Entrei na Feira da 
Fruta. Nele, Pettinati, hoje geren

te comercial de uma concessionária 
de automóveis, e Camano, represen
tante comercial de seguros de vida, 
contam, entre outras curiosidades, 
que gravaram a fita V H S em 1981, 
mas a perderam em 1985. 

Os dois só foram reencontrar o 
material em 2002, quando algum 
amigo gaiato resolveu postá-lo no 
YouTube. Mais de 30 anos e milhões 
de visualizações depois, Camano ad
mite que o Bátima Feira da Fruta in
fluenciou uma geração de humoris
tas, como os de Porta dos Fundos, 
Mundo Canibal, Jacaré Banguela, 
Hermes & Renato. 

R e s e r v a s 

Autora dos livros Redes Sociais 
na Internet e A Conversação em 
Rede, a jornalista Raquel Recuero 
reconhece o valor interativo e mul-
timodal das redes sociais, mas avi
sa que vê o humor da era da inter
net com reservas. Segundo ela, na 
frente de um computador o humo
rista tem menos escrúpulos para fa
zer piada porque fala para uma au
diência imaginada. Com isso, pode, 
inadvertidamente, ajudar a criar es
tereótipos e reforçar preconceitos. 

- Imagine, por exemplo, que vo
cê está acima do peso e acaba de re
ceber em sua timeline uma piada so

bre gordos, com milhões de curtidas 
e compartilhamentos. Piadas que 
até pouco tempo eram ditas para um 
determinado público agora são pú
blicas. O humor diverte, mas tam
bém ofende, desclassifica e ridicula
riza — alerta Raquel. 

O historiador Elias Thomé Sa-
liba, da Faculdade de Filosofia, Le
tras e Ciências humanas da USP, vai 
além: a internet trivializa o humor. 

Infotainment 
Autor de Raízes do Riso: A re

presentação humorística na histó
ria brasileira, Saliba defende que os 
esquetes cômicos que proliferam no 
YouTube não fazem outra coisa se
não recriar o humor de grupos como 
o britânico Monty Python. 

- Estamos vivendo a era do i n 
fotainment [trocadilho com as pa
lavras inglesas information e enter-
tainment]. Os códigos humorísticos 
se disseminaram tanto que não sabe
mos mais definir o que é humor. Isso 
só comprova que o humor se tornou 
um gênero em extinção - lamenta. 

O ator e roteirista Cláudio Tor
res Gonzaga, de 52 anos, é daqueles 
que atuam nas mais diferentes mídias. 
Posta tuítes bem-humorados em sua 
conta no Twitter, faz stand-up comedy 
com a trupe do Comédia em Pé e pre
para-se para estrear como redator-fi-
nal de Divertics, o novo programa de 
esquetes de humor da TV Globo. Se
gundo ele, não há diferença entre hu
mor radiofônico, televisivo ou virtual. 

- Basicamente, temos um tipo de 
humor: o engraçado. Se você riu, é 
humor. Se não riu, não é humor. Vo
cê pode rir de uma torta na cara ou de 
um cara viciado em celular. Não im
porta se a referência é antiga ou nova. 
O que importa é se faz rir ou não - diz. 

Para os humoristas virtuais, afi
nal, caiu na rede, é piada. 

(Colaborou: Edgard Murano) 
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 9, n. 97, p. 24-29, nov. 2013.




