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Nossa pesquisa visa investigar a discursividade presente nos memes humorísticos criados com 

imagens da celebridade Gretchen, bem como os efeitos de sentido que se diferem, antes e depois 

de sua participação no videoclipe da música Swish Swish da cantora Katy Perry. O termo “meme” 

criado por Dawkins (1976), é descrito como um tipo de replicador cultural caracterizado pela 

Longevidade, sua capacidade de permanecer no tempo; Fecundidade, sua capacidade de gerar 

cópias; E fidelidade, capacidade de gerar cópias com maior semelhança ao meme original. Os 

memes são utilizados como elemento de interação entre os indivíduos, principalmente, nas redes 

sociais, e em sua maioria com sentido de humor. Segundo Berger (2012) “O humor é uma força 

que não respeita ninguém; [...] Faz paródias humorísticas, ridiculariza e tira sarro do sexo, 

religião, amor, casamento, filhos, sociedade, política – você nomeia – e vem fazendo isto ao longo 

da história” sem ser discutido, ou seja, seu sentido e efeito não se é dito. De acordo com Foucault 

(1969) “O discurso manifesto não passaria, afinal de contas, da presença repressiva do que ele 

diz; e esse não-dito seria um vazio minando, do interior, tudo que se diz”. Contudo, os memes, 

apesar de suas características – longevidade, fecundidade e fidelidade – se replicam rapidamente, 

podendo assim fazer de forma idêntica ou divergente. No segundo caso, ocorre uma ruptura que 

Derrida (1970) chama de ‘Morte da fala’, termo que representa uma nova situação da fala, como 

por exemplo, os memes feitos com imagens da Gretchen cuja formação insultuosa deu lugar à 

produção agradável. Portando pretende-se compor uma pesquisa comparativa de análise 

interpretativa a nível interdiscursivo através da reunião de material midiático, obtidos: em redes 

sociais, Facebook, Instagram, Twiter; na ferramenta de pesquisa Google; e se possível uma 

entrevista com a cantora, que constituirão a estrutura do corpus e da argumentação dos temas 

propostos. A investigação dos dados coletados, que compõem o corpus desta pesquisa, realizar-

se-ão a partir, principalmente, da perspectiva das teorias de Análise do Discurso de Michel 

Foucault, e ainda da teoria de Jacquis Derrida, os quais, a presente autora possui grande 

apreciação e interesse de estudo. 
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