
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Natal - RN – 2 a 4/07/2015 

 1 

“Me Chama Que Eu Vou!” Webhits e Memes na Cadeia de Música 

Contemporânea
1
 

 

Flávio Marcílio Maia e SILVA Júnior
2
                                                                                

Ronaldo Bispo dos SANTOS
3
                                                                               

Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL 

 

Resumo: O presente artigo apresenta um novo percurso na cadeia produtiva de música 

da atualidade que vem se tornando tendência, ainda que passageira, de personalidades e 

memes da internet que criam webhits e tornam-se webcelebridades. Iniciando numa 

cultura de nicho, essas pessoas alcançam a grande mídia e tornam-se populares na 

maioria das vezes em curto tempo dentro do ciberespaço e nos meios de comunicação. 

Baseando-se nas ideias de Berger (2014) e Frugoli (2013), o trabalho utiliza a imagem 

da cantora Inês Brasil como principal objeto de análise. 
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Cada um no seu quadrado, beber uns bons drinks, alô-alô Graças a Deus e os 

óculos da Juliana são alguns insights que nos remetem a memes e personalidades 

instantâneas que ficaram famosas pela internet. Esses virais descobertos e disseminados 

na plataforma de vídeos Youtube se tornaram sucesso e conquistaram inicialmente um 

público de nicho (na internet) e depois passaram a ocupar outros espaços na grande 

mídia. 

A maioria desses memes
4
 são mixados e divulgados em plataformas como o 

próprio Youtube e também no Soundcloud
5
. Os mais populares se tornam webhits, o 

que facilita ainda mais a popularidade de quem aparece no vídeo dando a elas o título de 

webcelebridades. Essas mixagens, quando bem produzidas, ganham sucesso e começam 

a ser disseminadas na internet pelo compartilhamento e tocadas em baladas noturnas. 
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Estas webcelebridades são também convidadas para se apresentarem em festas e 

programas de TV. Todo esse processo da descoberta até a fama gera uma alternativa à 

economia e também cadeia produtiva da música. Essas pessoas conseguem chegar à 

fama e ganhar dinheiro sem acesso a gravadoras e empresários, algo bem comum 

também em bandas independentes que aparecem pelo Brasil. 

Com o aprimoramento das tecnologias contemporâneas de comunicação e as 

evoluções dos processos de consumo cultural, principalmente da música, começamos a 

presenciar novas formas de produzir, ouvir e compartilhar. Muitas destas formas são 

consequências da internet que proporciona ao usuário, com uso de softwares ou 

aplicativos, uma maior participação no modo de consumir música. 

 

1 - Novas formas de produção e consumo da música 

Na segunda metade do século XX, a música ficou marcada pela produção 

massiva de discos de vinil, CD’s e fitas cassetes. As gravadoras (majors) comandavam 

o mundo da música lançando hits e promovendo artistas. Com a chegada da internet e a 

revolução do download, as gravadoras
6
 se viram em um grande problema sem volta e 

tiveram que buscar alternativas para suas vendas porque as pessoas começavam a deixar 

de pagar pela música consumida baixando-as da internet.  

O boom do download aumentou a possibilidade de termos músicas em casa por 

(quase) nenhum custo. Os famosos baixadores foram alvos de processos de gravadoras e 

empresários, e ainda assim não conseguiram reverter a situação, pois quando um desses 

softwares saía do ar, outro surgia gerando um ciclo sem fim.  

Dessa forma, a música começava a ser mais disseminada para pessoas em todos 

os lugares do mundo. Lima e Oliveira (2005) dizem que além de facilitar a escolha dos 

ouvintes, os programas de download gratuito revelaram um perfil de aficionados que 

valorizam a experimentação como uma etapa importante no processo de consumo de 

música. 

A internet proporcionou que a música se desenvolvesse pela rede e criasse outras 

formas de consumo, principalmente à nova geração de jovens que acompanham as 

transformações da web. Essas mudanças puderam ser percebidas na chamada Web 2.0
7
, 

                                                 
6É importante lembrar que as majors ainda existem e que elas lançam artistas (mesmo que de forma inversa algumas 

vezes), que as pessoas ainda compram  CD’s, DVD’s e Lp’s, ou seja, mesmo com tantas transformações alguns 

hábitos, costumes e tradições continuam os mesmos. 
7Primo (2007) define este termo como a segunda geração de serviços online e caracteriza-se por potencializar as 

formas de publicações, compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação 

entre os participantes do processo.   
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fase em que a participação do internauta na rede ganhou importância pela cultura do 

compartilhamento e popularidade de baixadores.  

 

No século XXI convivemos com mudanças substanciais em torno da 

cultura da música que modificam de forma profunda a cadeia 

produtiva, com uma transformação no controle da distribuição 

envolvendo novos processos na forma de criar, produzir, circular e 

escutar música que geram diferentes configurações para o negócio e 

possibilitam novas estratégias e ressignificações de modelos antes 

consolidados pela indústria da música. (VLADI, 2011, p.72) 

 
Com a criação de softwares musicais e a possibilidade de carregar músicas 

online, artistas começaram a desenvolver seus trabalhos e jogá-los na rede sem 

intermédio de gravadoras. Logo depois, com a popularidade das redes sociais, 

plataformas musicais e da plataforma de vídeos Youtube, a busca por artistas e canções 

online, assim como a escuta virtual, cresceu e tornou-se um hábito de quem passa 

bastante tempo online. 

Junqueira (2011) fala que essas plataformas de música são interfaces mediadoras 

das trocas de arquivos, formadoras de práticas comunicacionais e facilitadoras das 

práticas de recomendação na internet. Estes portais trabalham para que seus usuários 

possam apresentar em suas interfaces o seu perfil de escuta (gosto ou preferência 

musical) e se for o caso, o seu próprio trabalho musical.  

 

Através destes perfis os usuários podem ampliar sua rede de contatos 

e interações com outros usuários afins. As redes sociais de internet 

geralmente possuem grande volume de acesso, fator que as coloca 

como referenciais de visibilidade e também as posiciona em uma 

condição de centralidade na rede, demandas necessárias para 

caracterizarem-se como instâncias mediadoras influentes. (Ibid p.31) 

 

Todos estes espaços virtuais dão ao internauta o modo de escuta via streaming
8
; 

uma tendência atual no modo de se consumir música. Dentre as plataformas de música 

que oferecem a funcionalidade principal de streaming estão o Deezer, Grooveshark, o 

Spotfy, o Rdio e mais recentemente o Tidal. Além de pacotes gratuitos, essas 

plataformas oferecem diferentes serviços pagos para ouvir mais música online. 

De acordo com Genes, Craveiro e Proença (2012) a quantidade de sites que 

permitem ao usuário consumir conteúdo audiovisual por streaming e o seu material 

                                                 
8 A definição de streaming está relacionado às mídias como uma tecnologia que transfere dados (música, séries, 

filmes) para o usuário, pela internet. O nome deriva da palavra stream que significa pacotes para serem remontados e 

transmitidos aos consumidores. De maneira geral, ter acesso a algum conteúdo em streaming é estar online e pela 

internet consumir algum produto cultural. 
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disponibilizado é cada vez maior, ou seja, a tecnologia para reproduzir músicas no 

computador sem a necessidade do download já existe a algum tempo e começa a ganhar 

espaço na economia da música. 

Vladi (2011) explica que a indústria da música precisa compreender a 

diversidade do comportamento humano para ter consumidores para a sua música nos 

mais diversos meios (shows, redes sociais, games, festivais) por meio de estratégias em 

um mercado considerado imprevisível, mas que tem o gênero musical como forma de 

comunicação funcional para se chegar ao consumidor. 

Além do consumo, a forma de se fazer música também se modificou com o 

advento da internet. Hoje qualquer pessoa pode postar um vídeo cantando e fazer 

sucesso, mesmo sendo bom ou ruim. Há também outras construções musicais como o 

remix, o mashup e os webhits que se integram ao mundo da música no nosso cotidiano e 

fazem parte da cadeia produtiva de música atual. 

 

Somada às novas modalidades de escuta, a digitalização da música 

favorece outro tipo de interatividade até então restrito a profissionais 

altamente qualificados: o recorte e a colagem de trechos selecionados, 

recortados, copiados e modificados, utilizados na confecção de novas 

faixas ou remixes. Tais práticas podem ser executadas por ouvintes 

comuns, DJs ou outros produtores que se servem do acervo de 

músicas gravadas como matéria prima para suas criações. (CASTRO, 

2010, p.278) 

 

 

2 – Cadeia Produtiva de Música  

Se nos basearmos na definição de Fensterseifer e Gomes (1995), reforçadas pela 

de Prestes Filho (2004); uma cadeia produtiva é entendida como uma rede de inter-

relação entre vários atores de um sistema industrial que permite a identificação do fluxo 

de bens e serviços através dos setores diretamente envolvidos, desde as fontes de 

matérias-primas até o consumidor final do produto de um objeto em análise. Baseando-

se na cadeia musical, podemos percebê-la como um produto de grandes transformações, 

principalmente na segunda metade do século XX e início dos anos 2000. 

No começo do século passado, a cadeia produtiva de música
9
 e sua economia 

estavam voltadas principalmente por produtores fonógrafos e gramofones, fabricantes 

de discos, a indústria de produtos musicais e os artistas e consumidores de música 

                                                 
9 É importante destacar que atualmente estão incluídas no meio dessa cadeia as novas mídias, a produção amadora e 

digital, os direitos autorais, políticas públicas, a radiodifusão, shows e espetáculos, indústrias de equipamentos 

musicais, cursos técnicos e de graduação, a mídia, a plateia e todos os outros sistemas e segmentos que se relacionam 

de alguma forma com a circulação de música dentro e fora da internet e do mundo do entretenimento. 
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(todos nesse caso podem ser vistos como atores que se inter-relacionam dentro da 

cadeia musical). Com o surgimento dos primeiros selos independentes, houve uma 

popularização do blues e do jazz e um impulsionamento da indústria fonográfica. Anos 

depois o rádio e o cinema sonoro entraram na cadeia e ampliaram a economia da música 

e da indústria do entretenimento. Décadas mais tarde, na metade do século XX, a 

televisão surge como um importante produto de disseminação musical através de 

programas musicais e apresentação de artistas. 

Ao lado desse desenvolvimento, outras tecnologias como LP’s, CD’s, fitas 

cassete; os reprodutores musicais como walkmans e CD players e o crescimento na 

distribuição de produtos musicais pelos meios de comunicação (um grande exemplo é o 

canal americano MTV que contribuiu para um cotidiano dos jovens mais musical) 

ampliaram o consumo e a rotatividade da música. Com o avanço das tecnologias e a 

chegada da internet no segmento musical, houve mudanças irreversíveis no modo de 

produção e consumo (como já dito) e também na economia. A popularização das redes 

p2p ou baixadores contribuíram para o crescimento da pirataria digital, da música online 

por meio de rádios onlines e plataformas como o Youtube e mais tarde as de streaming. 

Para Menezes (2003), com o surgimento das novas tecnologias nas últimas 

décadas, houve uma mudança na cadeia produtiva de música que reconfigurou 

principalmente as relações dentro da cadeia de valor da indústria fonográfica. Muitas 

atividades que eram comandadas principalmente por grandes gravadoras passaram a ser 

realizadas fora dela, como a gravação e mixagem musical. Yúdice (2011) explica que 

esta reorganização do negócio da música revela uma experiência musical mais integrada 

à vida social, pois a música sempre foi uma experiência social, que sempre esteve 

presente na vida humana (como trabalho, ritual, vinculação social, arte e assim por 

diante). 

Com este poder em mãos, qualquer pessoa com acesso à internet pode produzir 

suas próprias mixagens e jogá-las na online. Nos últimos anos é percebido o 

crescimento de produções amadoras na internet, principalmente no Youtube e no 

Soundcloud. Nesse contexto, categorias musicais como mashups e os memes ou webhits 

acabam se inserindo na cadeia de música na internet. 

 

3 – Novas categorias musicais 

Remixes, mashups e webhits podem ser classificados como categorias musicais 

presentes na internet. Os remixes não são uma novidade e geralmente são remontagens 
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musicais com mais batidas acrescidas de sons dando à música uma nova sonoridade. 

Eles ficaram populares nos anos 70 com o gênero disco, onde os produtores musicais 

começaram a criar versões extendidas de músicas tocadas nas danceterias. 

Os mashups geralmente são construídos a partir da junção de várias músicas (ou 

apenas duas), dando ritmo e coesão a ambas. Considerados como uma extensão do 

remix, o mashup é definido por Souza (2009) como um produto baseado nos seguintes 

princípios: montagem, paródia, colagem, bricolagem, remake, movimentos artísticos 

como cubismo, surrealismo, dadaísmo e pop art, e, claro, do remix. 

Os webhits, como o nome já sugere, são músicas ou memes que surgem online e 

fazem sucesso em forma de música. Considerados produtos oriundos da cultura da 

internet, os webhits geram webcelebridades muitas vezes temporárias; algo comum na 

era da internet, onde todo mundo parece ganhar um espaço efêmero. 

De forma geral, Castro (2010) explica que vivemos na cultura do remix, 

entendida como uma consequência da radical desmaterialização da música digital, pois 

na internet temos o som transformado em puro fluxo de dados. A maleabilidade do 

digital transforma qualquer dado em informação, que pode ser recombinada e 

modificada com facilidade, ensejando a criação de trabalhos musicais a partir de 

amostras (samples) de sons previamente selecionados. Juntamente com o 

compartilhamento gratuito, as práticas da cultura remix engendram diversos enormes 

desafios para a regulamentação e comercialização da música digital. 

 

 A popularização do memes  

Os memes estão presentes cada vez mais nas nossas vidas e a razão de sua 

popularização ainda é motivo de estudo por especialistas. Em Contágio, Berger (2014) 

dá vários exemplos de vídeos, alguns bem produzidos por empresas de marketing e 

publicidade e outros bobos sem a pretensão de se tornar viral, que marcaram e fizeram 

sucesso. 

O autor explica o fato de um vídeo ser popular estar ligado a seis fatores: moeda 

social (compartilhamos coisas que geram uma boa imagem para nós), gatilhos 

(estímulos mentais que incitam as pessoas a pensar em coisas relacionadas), emoção 

(quando nos importamos, compartilhamos), público (quando algo é mais observável 

facilita que sejam imitados e aumenta-se a sua popularidade), valor prático (as pessoas 

gostam de passar informações práticas e úteis adiante, novidades) e histórias (uma boa 

informação pode vir dentro de uma boa história). 
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Não dá pra saber o que será um meme, eles surgem de maneira espontânea, 

fazem muito sucesso e acabam do jeito que começou, inesperadamente. Alguns desses 

memes se transformam em música e ao lado dos webhits fazem sucesso. Se fizermos 

uma pequena análise dos últimos memes musicais ou memes que se tornaram webhits 

no Brasil podemos começar com a clássica “Dança do Quadrado” (2008), um vídeo que 

demonstra exercícios aeróbicos de maneira descontraída e se tornou viral levando os 

seus criadores a programas de TV e também a eventos. 

Alguns vídeos compartilhados via Youtube, como o da travesti ‘Vanessão’ 

(2010) sendo presa por causa de vinte reais ou da transexual ‘Luísa Marilac’ (2010) e 

seus “bons drinks” na Europa, ganharam versões musicadas e conquistaram o país de 

várias maneiras: em forma de mídia impressa (camisas com os bordões dos vídeos, 

entrevistas em jornais e revistas); em baladas e festas (Luísa Marilac, por exemplo, 

ficou tão famosa que começou a cobrar sua presença em festas e eventos para cantar seu 

remix criado a partir das falas do seu vídeo) e também na televisão participando de 

programas de entretenimento. 

Outra personagem que ganhou destaque foi a travesti paraense ‘Leona 

Vingativa’, já famosa na internet por criar uma webnovela, ela criou uma versão da 

música da Copa de 2014 “Todo Mundo” chamada “Eu quero um Boy” e fez o maior 

sucesso se alavancando na internet e fazendo shows em várias partes do país. 

Todas essas pessoas ou personagens podem se considerar webcelebridades 

instantâneas por terem a sorte de se tornarem cada vez mais visíveis em grande 

dimensão em um meio (ciberespaço) cada vez mais cheio de informações. Querendo ou 

não elas se tornaram pop de um público de nicho, criaram tendências efêmeras, bem 

características do mundo da internet e foram alvos de polêmicas. 

A maioria dessas pessoas não teve contato nenhum com gravadora, empresários 

nem produtores do ramo musical no início da sua popularidade. O sucesso delas 

musicalmente surgiu de uma forma alternada, o que pode ser visto como outro caminho 

na cadeia de música contemporânea.  

Esses vídeos virais são vistos em sua maioria como engraçados pela maneira 

grotesca de serem feitos. Frugoli (2013) expõe a necessidade de observar o gosto pelo 

incorreto que a sociedade tem, uma espécie de prazer culposo alimentado cada vez mais 
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pelo grotesco
10

. Para ele, o entretenimento estranho está em ver a exposição de outras 

pessoas, fato esse que muitas vezes é disfarçado pelo humor, ou seja, não importa que 

alguém esteja sendo exposto ou humilhado; o que importa é que isso gera audiência e 

faz os outros se divertirem.  

 

4- Inês Brasil, um sucesso extravagante 

Com certeza nenhum ex-BBB teve a popularidade e repercussão como a 

candidata carioca Inês Brasil, que ficou famosa sem nem entrar na casa. Inscrevendo-se 

no reality show em 2013 pela quinta vez, Inês tornou-se um meme ao ter seu vídeo de 

inscrição, com mais de dois milhões de visualizações, divulgado na internet. Com muita 

apelação e vulgaridade, a dona do bordão “Me chama que eu vou” ainda é bem 

lembrada na internet. Seu sucesso cresceu mais com a criação de um mashup de suas 

falas do vídeo com a música Scream and Shout, de Will.I.Am e Britney Spears. Na 

época a música era sucesso e isso ajudou na disseminação da montagem musical pela 

internet. 

Misturando a batida da música com partes do vídeo, o mashup se tornou um hit e 

ganhou espaço em festas e baladas. Várias outras versões e criações foram feitas e 

jogadas na internet, porém a que deu mais sucesso foi o mashup Scream & Shout 

Graças a Deus - Inês Brasil feat. Will.i.am and Britney Work Bitch, criado pelo duo de 

música eletrônica formado por Frank Aleixo e Jezz Lucena, atendidos pelo nome Cool 

They Spray. A música também ganhou um vídeo mix produzido por Fernando Munhoz 

com quase cem mil visualizações. 

Se formos incluir os fatores de Berger (2014) numa análise rápida do sucesso da 

Inês Brasil percebemos: 1) o vídeo não tem pudor, mas é cômico e diferente, logo, o 

fato de compartilhar o vídeo gera popularidade ou moeda social. 2) a ideia era produzir 

um vídeo para entrar no BBB, porém este ganhou tamanha popularidade que o mesmo 

ofereceu publicidade instantânea para o reality show. Ao ser comentado na rua ou em 

outros lugares, o programa também era associado à imagem da candidata, ou seja, gerou 

gatilhos. 3) o vídeo gerou comoção e virou notícia na web, logo era algo compartilhável 

por meio da emoção. 4) devido ao sucesso que fez, o vídeo ficou mais observável 

                                                 
10

 O grotesco começou a ser visto como uma categoria estética no século XIX e visto por Sodré e Paiva (2002) como 

um sistema organizado de exigências precisas para que um produto artístico alcance um determinado gênero no 

interior da dinâmica da produção artística. Essa responde tanto pela produção e estrutura da obra quanto pelos efeitos 

de gosto que produz no contemplador em relação ao objeto contemplado.  
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facilitando assim a sua popularidade, dando mais público. 5) o modo de Inês se vestir e 

falar no vídeo foi uma novidade na internet, o que incitava as pessoas a passarem a 

informação adiante seja pela internet ou por outro meio de compartilhamento, tornando 

um valor prático. 6) o fato de ter sido uma gogo dancer e cantora na Europa, ser bem 

religiosa, ter um jeito vulgar de se vestir e ter tentado se inscrever cinco vezes no BBB 

foram essenciais para que ela fosse uma boa história. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01: Ao ser divulgado na internet, seu vídeo tornou-se viral e gerou muitos comentários 

pela irreverência, ousadia e humor. 

 

Hoje Inês Brasil ganha a vida com a fama que conseguiu na internet fazendo 

shows e se apresentando nas noites de todo o Brasil. O sucesso a fez criar um lado 

empreendedor e também musical, já praticado antes. “Faniquito Aceso” e “Oba, Oba, 

Oba” são duas canções autorais e produzidas por Chris Karp que fazem parte do seu 

repertório em shows. Recentemente ela lançou um álbum no itunes com seu novo 

sucesso “Make Love” e outras versões musicais de sucessos nacionais como “Morango 

do Nordeste” e “Chorando se Foi”. Como toda celebridade, ela também esteve 

envolvida em algumas polêmicas. Uma delas foi com seu produtor Thiago Araújo que a 

teria espancado no fim de uma festa e a outra foi de um vídeo vazado no qual a cantora 

fazia sexo com um rapaz gay. 
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Figura 02: À esquerda, Inês Brasil é a atração principal da festa Vish em Maceió, à direita ela 

é entrevistada pelo Danilo Gentili no programa Agora é Tarde da Banda. 

 

Essa “extravagância grotesca” de Inês também fortaleceu a sua imagem e a fixou 

como um ícone da internet e também da mídia de massa. No mundo virtual, o grotesco 

se vê num ambiente de fácil propagação, por isso é comum nos depararmos com 

absurdos na rede diariamente. Ao curtir ou compartilhar, ou seja, tornar público em 

redes sociais o vídeo ou a música relacionados com a webcelebridade, aumentamos a 

popularidade dela e das outras pessoas envolvidas, dando um status de superioridade. 

 

5- Conclusão 

Os memes em forma de música e os webhits já são uma realidade no mundo da 

internet. Fica claro que Inês Brasil é um resultado de um novo modo de se fazer e 

consumir música. Vivemos em um tempo onde o produto final não é o CD e sim o 

show, a performance, a apresentação ao vivo. Aliada ao seu sucesso viral, Inês lota as 

casas de shows mesmo sendo criticada por muitos no quesito de ser ou não uma cantora. 

Ao ser vista como uma artista e celebridade da internet, ela surge como uma 

piada que conquistou o Brasil. Muito dos memes que ficam famosos virtualmente tem 

uma duração mínima de sucesso e Inês vem há dois anos aparecendo na mídia e 

vendendo a sua imagem de forma positiva, quando é vista como entretenimento ou algo 

cômico, e negativa quando é criticada como vulgar e promíscua. 

Para ter tanto sucesso foi preciso ter um grande público que agisse na internet 

principalmente pelo compartilhamento de informações. Esse público na maioria jovem 

parece ter outra ideia de gosto musical, consequente da própria cultura da internet. O 

valor da música virtual como arte começa a ter mais questionamentos diante de uma 

produção e artistas amadores.  
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Os memes e webhits acabam integrando uma cadeia de música descentralizada. 

Hoje não é preciso que exista um planejamento de mídia, divulgação ou muito menos 

preparação em estúdios; etapas comuns em gravadoras profissionais. O percurso 

estabelecido por Berger (2014) se torna importante para entendermos que, em parte, um 

produto audiovisual amador pode gerar tamanha popularidade e, a partir dele, se 

construir benefícios dentro do mundo do entretenimento. É preciso também levar em 

consideração que Inês é um símbolo grotesco, averso ao bonito e perfeito, ainda 

encontrado na internet e presente na mídia massiva. 
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