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Resumo  
 
A partir da reportagem intitulada Os Sultões dos Camarotes, bem como do vídeo, 

a ela atrelado, Os dez mandamentos do Rei do Camarote, ambos veiculados pelo 

suplemento paulista da Revista Veja, Veja São Paulo, em novembro de 2013, 

houve uma grande repercussão nas redes sociais brasileiras. Dessa maneira, no 

presente artigo, buscamos perceber, via análise das replicações presentes nesses 
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espaços (facebook e twitter) como se dá esse fenômeno viral, designado, então, 

como ciberacontecimento (HENN, 2014). As análises são empreendidas com base 

em um referencial teórico que envolve elementos da Análise de Discurso de matriz 

francesa (AD) e da semiótica proposta por Lotman (1995). Em termos gerais, 

conclui que tais memes (DAWKINS, 1979), aproximando-se da noção bakhtiniana 

de carnavalização (BAKHTIN, 1996), desconstroem toda uma série de aspectos 

da figura chave que ilustra a reportagem, estabelecendo críticas, outrossim, a todo 

um sistema do qual esse sujeito (o rei do camarote, Alexander de Almeida) é fruto. 

 
Palavras-Chave: Rei do camarote; Revista Veja São Paulo; Sentidos; Discurso; 

Ciberacontecimento.  

 

Late mais alto que daqui eu [finjo que] não te escuto 
 

De Ranger Rover, Evoke 

Na pista, eu arraso 

Pro Instagram, um close 

Ela comenta 'eu caso' 

E aqui são vários casos 

Pra gente desenrolar 

Camarote fechado 

E champagne pra estourar 

Camarote fechado 

E champagne pra estourar 

 

MC Guimê 

 
Ao propor uma reflexão acerca da distinção, Pierre Bourdieu (2007) contribui para 

que observemos, de modo muito claro, como a disputa de poder entre as classes 



 

sociais ultrapassa a esfera econômica, chega a diferentes espaços, tais como a 

cultura, e corrobora para toda uma delimitação de gostos, de hábitos e de estilos 

de vida. 

 

Em um modelo de desenvolvimento capitalista, o qual possui na divisão de 

indivíduos em estratos, que dizem de seu poder aquisitivo, um aspecto 

fundamental, a ostentação não se constitui em uma prática coadjuvante, mas em 

algo primordial.  

 

Dos aristocratas e dos burgueses, de outrora e de hoje, passando pelos magnatas 

e pelos astros e estrelas do sistema midiático, a manifestação do sucesso e do 

poder sempre se deu a partir da delimitação de até onde se poderia ir. Os 

melhores palácios e as maiores mansões, os carros mais modernos e as mais 

sólidas fortunas, enfim, sempre fizeram parte de um discurso, coletivamente 

legitimado, que conferia ainda mais poder a determinados sujeitos, ao mesmo 

passo que o alijava dos demais.  

 

Partindo de uma perspectiva construcionista, toma-se aqui o discurso não apenas 

como um conjunto de dizeres, mas como o próprio poder, como o próprio objeto 

que é disputado (FOUCAULT, 2007) e, conforme nos lembra Orlandi (1994), como 

o efeito de sentido entre interlocutores. 

 

Assim sendo, mesmo diante de um cenário hegemonicamente constituído, 

percebem-se, em oposição a esse discurso dominante, brechas para outros 

significados, espaços para que outros sentidos (e portanto reais) sejam 

produzidos.   O funk reproduzido aqui como epígrafe, que versa sobre bens de 

consumo restritos a poucos e, de modo geral, distantes da realidade dos jovens 

que, originalmente, produziram e escutavam essas canções, corresponde a uma 

dessas formas de resistência. Um discurso que, vindo de uma outra classe social, 



 

e demonstrando uma apropriação desses bens, na voz de MC Guimê, questiona: 

e por que minha posse sobre esses objetos não seria legítima? 

 

Em tempos de comunicação em rede, outras formas de oposição e resistência se 

dão pela participação de atores sociais, na forma de virais e de memes, e de 

posturas de ojeriza, ou de adesão, a determinadas questões ou movimentos. Elas 

participam da constituição daquilo que agora se designa como 

ciberacontecimentos (HENN, 2014), ou seja, acontecimentos cuja processualidade 

já contém a textura das redes sociais digitais. 

 

Diante de uma mídia que se refere a filhos como sendo “herdeiros” e a cônjuges 

como sendo “eleitos”, reforça-se a noção de que o mundo se divide entre aqueles 

que devem olhar, e aqueles que devem ser admirados, criando, por conseguinte, 

padrões e modelos de conduta, de estética e de vida. Se, em muitos casos, esses 

olimpianos (MORIN, 1997) são engolidos, tal qual propostos pelo sistema 

midiático, por parte das audiências, em muitos outros casos eles geram incomodo, 

indignação e, por conseguinte, em nossa análise, o riso.  

 

Foi o caso do empresário e bon vivant Alexander de Almeida, que ilustrou a 

reportagem Os sultões dos camarotes, bem como o vídeo, Os dez mandamentos 

do Rei do Camarote, ambos veiculados pela Veja São Paulo, e que se tornou 

famoso, sendo motivo de centenas de memes na internet, ao expor sua rotina, 

assinalada por festas e por gastos elevados.  

 

Nesse texto, portanto, que envolve uma série de questões sobre a quais temos 

refletido, nos debruçaremos sobre esses materiais, e sobre os memes daí 

originados, para pensarmos sobre as disputas de sentido que constituem esse 

cenário que, pelo seu caráter lúdico (e talvez ainda mais por isso), possa parecer 

apenas formado por piadas, mas que diz muito dos reais que temos construído.  



 

Agregou valor 
 
No cenário editorial brasileiro, Veja São Paulo caracteriza-se como um suplemento 

local da revista Veja, o qual circula, de modo impresso, pela capital paulista e por 

cento e dez municípios, em um raio de 100 quilômetros. Estima-se (MEDIA KIT..., 

s/d) que o público leitor ultrapasse a marca de setecentas mil pessoas, 

semanalmente. Fundada em 1985, Veja São Paulo tem como objetivo, nos termos 

de sua diretora de redação (MEDIA KIT..., s/d), “traduzir” a cidade, desenvolvendo 

uma análise criteriosa de suas atrações artísticas, gastronômicas e culturais, 

tomando para si o papel de “guia daquilo que merece atenção”. O perfil do leitor, 

tendo em vista os objetivos da publicação, reúne homens e mulheres em igual 

proporção, majoritariamente pertencentes às classes A e B (86%) e, também 

majoritariamente, com idades entre 20 e 49 anos (70%).   

 

Para além de suas páginas impressas, Veja São Paulo também possui versões 

digitais, com conteúdos produzidos especialmente para circularem nessas 

plataformas. Dados (MEDIA KIT..., s/d) apontam que sua pagina online possui 

mais de seis milhões de visualizações e que, em redes sociais como o twitter e o 

facebook, o número de usuários que a acompanha beira os sete milhões.   

 

Na edição de número 2346, da primeira semana de novembro de 2013, a revista 

tem como capa o empresário Alexander de Almeida, com uma taça e com uma 

garrafa de champanhe, ao lado de um automóvel importado, sobre a chamada: 

50.000 reais em uma noite: os paulistanos que esbanjam fortunas nas baladas da 

cidade. 

 

A reportagem, intitulada Os sultões dos camarotes, traz outras personagens que, 

tais como Alexander, frequentam diferentes casas noturnas da capital, mantendo 

como semelhanças os altos gastos nas festas. De maneira geral, o texto constitui-



 

se em depoimentos “dos sultões” e dos funcionários, imagens das festas e das 

pessoas mencionadas e um tom que, em alguns momentos, sanciona tais práticas 

como legítimas e, em outros, beirando o deboche, ridiculariza esses sujeitos.  

 
Ele [Alexander de Almeida] abre os trabalhos, digamos 

assim, pedindo cinco garrafas de champanhe Veuve Clicquot 

e duas de vodca Cîroc, além de latinhas de energético. Aos 

poucos, algumas meninas começam a rondar. Vão se 

acomodando na mesa e, as mais espertas, cumprimentam o 

dono do pedaço como se fossem velhas amigas, mesmo 

sem conhecê-lo. Um promoter chega ainda com mais moças. 

Como em um passe de mágica, Almeida, que tem mais pinta 

de personagem de comédia adolescente americana na linha 

American Pie do que de Cauã Reymond, parece virar um 

galã global, tamanho o assédio ao seu redor. ‘Não vou ser 

hipócrita, gasto dinheiro para chamar a atenção das gatas’, 

assume. ‘E tem uma coisa: eu gosto de vodca, mas elas 

ficam impressionadas mesmo é com champanhe. ’ (OS 

SULTÕES..., 2013).   
 
Para além do texto, em vídeo disponibilizado na mesma edição4, porém em versão 

digital, Alexander aponta os dez mandamentos, ou então, as dez dicas que 

considera importantes para quem pretende ser “rei do camarote”, ou seja, agir 

como ele. Usar roupas de grife; possuir um carro importado e caro; ter um 

camarote exclusivo, com muitas mulheres, champanhe e pessoas famosas; 

chegar e sair da festa, acompanhado de seguranças particulares, enfim, 

representam pontos importantes para se alcançar o status pretendido. As 

                                                            
4 http://www.youtube.com/watch?v=atQvZ-nq0Go Acesso em: 12/03/2014.  



 

visualizações do vídeo, é importante ressaltar, já somam mais de sete milhões, 

apenas em sua versão oficial. Os memes, que a partir daí tomaram conta das 

redes sociais, foram uma consequência esperada e, para além disso e de 

qualquer resultado de estratégia de marketing, uma possibilidade de perceber o 

sentido de diferentes discursos.  

 

Das tramas que constroem sentidos, discursos e reais 
 

Conforme ensinam Berger e Luckmann (2009), ao contrário do que talvez seja 

perceptível sob visada do senso comum, a realidade cotidianamente vivenciada, 

repleta de símbolos e de significações, constitui-se no resultado de um longo, e 

não linear, processo de construção.  

 

Perceber isso, é importante ressaltar, diz do caráter abstrato, porém não menos 

efetivo, dos papeis sociais diariamente introjetados pelo homem da rua. As 

categorias mais básicas, sob essa perspectiva, tais como as de gênero, de 

geração e de sexualidade, por exemplo, ao invés de materialidades independentes 

da volição humana, na verdade, corresponderiam a poderosos constructos, 

importantes para o desenvolvimento de dada coletividade, mas, indubitavelmente, 

possíveis de serem questionados.  

 

Ao longo desse processo, de reconhecimento, de assimilação e de pertença, a 

linguagem, principal elo de comunicação e base a partir da qual a cultura comum é 

assentada, desempenha um papel fundamental. Ela fornece o que os autores 

entendem como as necessárias objetivações e determinam a ordem em que elas 

adquirem sentido. “Desta maneira a linguagem marca as coordenadas de minha 

vida na sociedade e enche esta vida de objetos dotados de significação”. 

(BERGER; LUCKMANN, 2009, p. 38). 

 



 

O discurso, então, pode ser apreendido como “o movimento dos sentidos, a 

errância dos sujeitos, lugares provisórios de conjunção e dispersão, de unidade e 

de diversidade, de indistinção, de incerteza, de trajetos, de ancoragem e de 

vestígios” (ORLANDI, 2009, p. 10). Seria, portanto, pela linguagem e pelo 

discurso, por aquilo que vem sendo dito e, contrapartida, por aquilo que vem 

sendo silenciado, que os sentidos apresentam-se como possíveis e plenos, ou 

como proibidos, interditados. É pelas ordens dos discursos e dos dizeres, enfim, 

que determinadas coisas, em determinados espaços, podem ser ditas ou não 

ditas. O lugar é compreendido enquanto espaço de representações sociais 

constitutivo da significação discursiva, conforme proposta de Pêcheux (1969). E o 

discurso nasce de outro discurso e reenvia a outro, por isso não se pode falar em 

um discurso, mas em estado de um processo discursivo, e esse estado deve ser 

compreendido como resultante de processos discursivos sedimentados, 

institucionalizados. (ORLANDI, 1996, p. 26). 

 

Foucault (2007) afirmava, no início de sua aula inaugural, no Collège de France, 

em 1970, que gostaria insinuar-se sub-repticiamente no discurso que proferiria 

naquela noite. Dizia, então, que não gostaria de ter de tomar a palavra, mas, ao 

invés disso, de ser tomado por ela e, assim, tal qual um destroço, simplesmente 

ser levado adiante. Sob sua lógica, conforme logo mais asseveraria, o medo do 

começo, contudo, seria infundado. A resposta aos questionamentos dos desejos, 

pois, seria dada pela instituição.  

 

Esse lugar, em que há estado de processo do discurso, como desenha Orlandi 

(1996), lembra a semiosfera, conceito de Yuri Lotman para designar o espaço em 

que se processam e se metabolizam todas as semioses, com suas respectivas 

tensões. Antes de Lotman, Tales de Chardin (1988) havia cunhado o termo 

noosfera: espaço em que as ideias e realizações humanas (inclusive na sua 

dimensão tecnológica) ganham vida e se proliferam. Morin (1998) segue essa 



 

designação e fala em realidade noológica, submetida a uma dialógica ininterrupta 

de ordem/desordem/organização em que as ideias nascem, transformam-se e 

sucumbem. O que a semiosfera traz de distinto é uma materialidade semiótica, 

produzida pelo que os semioticistas ligados a Lotman e a Escola de Tartu chamam 

de textos da cultura. 

 

Essa materialidade organiza-se a partir de uma estruturalidade que a própria 

cultura produz (LOTMAN; USPENSKII, 1981). Mesmo sem utilizarem essa 

designação, eles estão propondo um espaço semiótico como um sistema auto-

organizacional (HENN, 2013). Esse espaço não é homogêneo, ao contrário. É 

regido por códigos e flutuações muitas vezes conflitivas. “A cultura exclui 

continuamente do seu próprio âmbito determinados textos”, ensinam Lotman e 

Uspenkii (1981, p. 41), propondo que há um espaço extra-sistêmico, que chamam 

de “fundo de não cultura”, em que extratos culturais são invisibilizados ou 

silenciados. 

 

Na sua última obra, “Cultura e Explosão”, Lotman (1999) precisa melhor essas 

relações ao focar-se no que entende como regiões de fronteiras. Aquilo que 

dormita nos espaços extra-sistêmicos continua pulsando e, através das 

permeabilidades fronteiriças e operações de tradução, pode gerar outros códigos, 

estruturalidades e transformar o sistema. Tais processos podem ser lentos, 

graduais, ou explosivos, convulsivos. Quando entram nessa última categoria, há, 

segundo Lotman, um elevado aumento de semioticidade social. 

 

O jornalismo, em face de tais perspectivas, é tomado como prática social e 

discursiva, como um dos lugares em que o agora é narrativizado e, portanto, 

compreendido coletivamente, como campo socialmente outorgado a falar de 

outros campos (BOURDIEU, 1997) e como discurso que costura o presente ao 

passo que expõe os mundos e os reais que então são possíveis. O jornalismo 



 

constitui-se num sistema social de grande imponência. É um espaço institucional 

de mediação social que tem, como principal atribuição, a transformação do 

acontecimento em narrativas inscritas em códigos historicamente constituídos. 

Essa atividade discursiva (CHARAUDEAU, 2006; BENETTI, 2010) ou semiótica 

(HENN, 1996) detém a prerrogativa de organizar, selecionar e hierarquizar os 

acontecimentos do mundo a partir de enquadramentos que se vinculam às 

conexões delicadas do sistema jornalístico com os diversos sistemas sociais. Com 

as redes sociais digitais, várias facetas de conectividades estabelecem-se, 

principalmente às que se remetem ao processo de riso e carnavalização. 

 

Do riso e das replicações como críticas sociais 
 
Mikhail Bakhtin (1996), ao versar sobre a cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento, aponta o carnaval não como um espetáculo, mas como uma forma 

concreta, apesar de provisória, da própria vida. Para Bakhtin (1996), durante os 

festejos de caráter carnavalesco, seria permitida uma espécie de fuga da vida 

ordinária, bem como de suas sanções e convenções. Nesse tipo de festa, 

portanto, o riso auferiria a desestabilização do regime, mesmo que de modo lúdico 

e passageiro. “Era a autêntica festa do tempo, a do futuro, das alternâncias e 

renovações. Opunha-se a toda perpetuação, a todo aperfeiçoamento e 

regulamentação, apontava para um futuro ainda incompleto”. (BAKHTIN, 1996, p. 

8-9).    

 

A disfunção narcotizante (LAZARSFELD; MERTON, 1969), conceito herdado da 

escola funcionalista americana, alertava para o risco de, mediante uma informação 

massificada, as audiências se quedarem paralisadas. Em oposição a uma postura 

crítica, uma passividade satisfeita em meramente ter conhecimento sobre o que 

seria importante. Em tempos de redes sociais, percebe-se que o ativismo (apesar 

de, naturalmente, também tomar ruas e shoppings centers) dá-se, muito, 



 

virtualmente. Via twitter e facebook, sujeitos, cidadãos e audiência reúnem-se e, 

coletivamente, manifestam-se conforme aquilo que acreditam. Sujeitos muitas 

vezes sentados, pois sim, mas com tablets e smartphones em mãos.  

 

Richard Dawkins (1979) cunha o termo meme como forma de se referir a um novo 

replicador, tendo como intuito criar um substantivo que pudesse passar a ideia de 

uma unidade de transmissão cultural ou de uma unidade de imitação. Inspira-se, 

portanto, na palavra mimeme, e opta por transformá-la meme, estabelecendo 

ainda relações com a palavra memória.  

 

A semiosfera é geradora de estruturalidades, conforme previam Lotman e 

Unspenskii (1981): cria para a espécie humana uma sociosfera que, da mesma 

maneira que a biosfera, torna possível a vida. Essa ideia é muito próxima do 

conceito de meme, desde que pensado como elemento estruturador da cultura e 

não na visão que simplesmente o associa a mensagens que se replicam à 

exaustão. Dessa forma, as semioses que constituem e disputam espaços na 

semiosfera trazem consigo as múltiplas naturezas, inclusive técnico/midiáticas, 

que participam dos complexos arranjos das linguagens. As “máquinas de 

sobrevivência” dos memes operacionalizam estratégias de ação e permanência 

nas fronteiras da semiosfera e produzem acontecimentos, mesmo que os 

carnavalizando, no sentido de Bakhtin. 

 

Essa rearticulação do que se entende por meme é fundamental para a 

compreensão que aqui se tem do ciberacontecimento, como no caso em análise. 

Richard Dawkins (2010) propôs o conceito de meme na perspectiva de estender 

para o território da cultura aquilo que ele entendia como fundamental na 

estruturação da própria vida: a performance do gene nos processos de evolução. 

Esse conceito aparece no livro de divulgação científica “O Gene Egoísta”, lançado 

na década de 1970, e tornou-se recorrente na cultura contemporânea para a 



 

designação das mensagens inscritas em linguagens diversas e que são 

intensamente replicadas pela internet. Essa apropriação do conceito, que se utiliza 

aqui, mesmo que na forma de um senso comum, merece reconsiderações por 

conta de equívocos que contém. Eles têm origem, entretanto, na própria maneira 

como o conceito foi formulado na obra de Dawkins. O conceito ganharia 

densidade epistemológica se articulado à proposta de semiosfera defendida pela 

Semiótica da Cultura de Iuri Lotman (1996) revista sob a luz das teorias 

dissipativas de Ilya Prigogine (Henn, 2005). 

 

O meme, percebido a partir de Dawkins (1979) e tomado, portanto, como essa 

estrutura de significância que se replica, pode ser aproximado, então, da noção de 

Formação Discursiva (FD), conceito caro à Análise de Discurso de matriz francesa 

(AD). Para Michel Foucault (2012, p. 47),  

 

no caso em que se puder descrever, entre um certo número 

de enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso 

em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os 

conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 

regularidade (uma ordem, correlações, posições e 

funcionamentos, transformações), diremos, por convenção, 

que se trata de uma formação discursiva.  

 

Em Pêcheux, por outro lado, o conceito ganha relevância na medida em que 

estabelece uma relação com aquilo que lhe é externo. É nesse sentido que será 

dito que, não sendo um espaço estrutural fechado, uma FD é constituída pelos 

elementos que vêm de outro local, por outras FDs, as quais nela se repetiriam, 

“fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais (por exemplo sob a 

forma de ‘pré-construídos’ e de ‘discursos transversos’)” (PÊCHEUX, 1997, p. 

314). 



 

 

Assim sendo, percebendo as replicações a esses materiais jornalísticos, que 

veremos a seguir, como memes ou como Formações Discursivas, o que se pode 

perceber, naturalmente, são ecos de disputas ideológicas em torno do significar, 

do dizer e do silenciar que ali podem ser observadas.  

 

No caso que será estudado, tais replicações, à modelo do carnaval bakhtiniano, 

através do riso, tendem a desconstruir aquela personagem (Alexander de 

Almeida) e, para além disso, criticar todo um sistema do qual esse sujeito é fruto.  

 

Do mapeamento dos sentidos e daquilo que, até então, se pode concluir 
 

A partir da veiculação da reportagem e (principalmente) do vídeo já comentado, 

empreendeu-se um mapeamento e uma coleta das replicações então geradas nas 

redes sociais facebook e twitter5. As postagens dos usuários, colhidas a partir da 

expressão “Rei do Camarote” e das hashtags que a ela estão relacionadas, tais 

como #AgregaValor (frase citada por Alexander ao longo do vídeo), de modo 

geral, atuam no sentido de desconstruir a personagem, através de um tom de 

deboche em relação as suas frases ou comportamentos ou então em função das 

imagens que compõem o vídeo com seus dez mandamentos. Usuários anônimos, 

famosos e também empresas e instituições, se valeram do contexto gerado para 

publicarem em suas páginas elementos que remetessem ao Rei do camarote. 

Uma série de exemplos ilustram a questão.   

 

 

 
                                                            
5 A pesquisa e a coleta de postagens, no facebook e no twitter, sobre o rei do camarote, as quais 
ilustram esse texto e sobre as quais estruturamos nossa análise, foram empreendidas por Christian 
Gonzatti e por Paula Maltichik Zamora, graduandos em comunicação social da UNISINOS e 
integrantes do projeto de pesquisa A produção do acontecimento nas redes sociais: a emergência 
do ciberacontecimento, coordenado pelo professor Doutor Ronaldo Henn.    



 

 

 

 
 
Figura 1.  “Saio do Instagram para entrar na história”. Postagem da página Agrega valor 

ao camarote, que teve mais de 300 mil curtidas no facebook. Refere-se ao fato do 

empresário, após repercussão da reportagem por ele ilustrada, ter excluído sua conta no 

Instagram. A frase remete ao testamento do ex-presidente brasileiro Getúlio Vargas, que 

ao suicidar-se, afirmou sair da vida para entrar na história. Fonte: Facebook. 

  



 

 

 
 
Figura 2. “Hoje fui para a night de Boeing, com piloto de teco-teco”. Também veiculada no 

facebook¸ a postagem estabelece uma relação de ironia a partir do depoimento do 

empresário, o qual afirma que estar em um camarote, sem mulheres, seria como possuir 

um avião do modelo boieng, tendo um piloto apto para conduzir um teco-teco (avião de 

pequeno porte). Fonte: Facebook. 

  



 

 

 
 
Figura 3. “Arroz agrega”. Postagem da Página Agrega valor ao camarote. Arroz à grega 

faz referência ao verbo agregar (valor) e, ao lado direito, a imagem com a legenda Tudo 

isso aí é inveja refere-se à frase também dita pelo empresário. Fonte: Facebook 

  



 

 

 
 

Figura 04: “’Só os inteligentes podem ver”.  A fotografia, copiada do Instagram de 

Alexander de Almeida, mostra o empresário, apenas de calção, em um lugar com muita 

neve. Justificando (e ironizando) a quase nudez, o texto remete ao conto A roupa nova do 

rei, do século XIX. Fonte: Facebook. 

 

  



 

 

 

 
Figura 05: “Campanha Bis”. Via redes sociais, a lacta (fabricante do chocolate Bis) 

promove campanha com o slogan “É pesado. Já comi Bis na balada. No banheiro”, em 

função de, em dado momento do vídeo, Alexander de Almeida ter comentado que já havia 

transado em festas. Fonte: Facebook. 

  



 

 

 
 
Figura 06: No twitter, página faz montagem de fotografia, colocando o Rei do Camarote 

em uma briga da telenovela Amor à vida, o jornal gaúcho Zero Hora questiona se 

Alexander de Almeida não seria uma fraude, a comentarista de moda, Gloria Kalil, critica 

determinadas peças de vestuário (falando sobre o Rei do Camarote) e página sobre 

relacionamentos comenta sobre a relação mulheres x Rei do Camarote. Fonte: Twitter. 

 



 

 
 

Figura 07: No twitter, o jornal Folha de S. Paulo comenta sobre os virais envolvendo o 

Rei do Camarote, a loja Ponto Frio faz promoção de taças de champanhe, páginas como 

Dicas do He-Man e YouPix e usuários anônimos “inspiram-se” em Alexander de Almeida. 

Fonte: twitter. 

  



 

 

 

 
Figura 08: “Gifs”. O blog Ai Morri de Sunga Branca, com página também no facebook, 

postou uma série de gifs, a partir do vídeo com os dez mandamentos de Alexander. 

Nesses dois, por exemplo, a imagem de conquistador de mulheres é questionada, a partir 

de comportamentos que poderiam defini-lo como homossexual. Fonte: Facebook. 

 

De maneira geral, tendo em vista o que foi coletado (e também aqui exposto), podem‐se 

perceber,  mesmo  diante  da  variedade  de  enunciadores  e  de  formas  de  enunciação, 

marcas  discursivas  comuns.    Via  facebook  ou  twitter,  entre  anônimos  e  famosos,  as 

menções  ao  “rei  do  camarote”  tornaram‐se  uma  constante  nas  semanas  posteriores  à 

veiculação dos materiais jornalísticos por Veja São Paulo.  

 

De forma contínua, memes expunham traços que ridicularizavam Alexander de Almeida e 

virais criticavam sua postura de ostentação, sua aparência, seus modos de expressão (com 

erros de português) e seu comportamento no camarote.  

 

Tomando os memes a partir de Dawkins (1979), e aproximando‐os da noção de Formação 

Discursiva,  já  exposta  com  base  em  Foucault  (2012)  e  em  Pêcheux  (1997),  pode‐se 

perceber que tais sentidos construídos inscrevem‐se, na forma de virais em redes sociais, 



 

em uma rede de sentidos que se opõe a toda uma  lógica hegemônica, de distinção e de 

valorização extrema de determinados bens materiais, culturais e simbólicos. 

 

Considerando  que,  tanto  a  produção  desses  materiais  jornalísticos,  quanto  sua 

repercussão na forma de memes, inserem‐se em um determinado espaço, composto por 

uma  série  de  signos,  que  ora  se  aproximam,  e  também  ora  se  afastam,  ao  passo  que 

produzem  sentidos  similares  ou  antagônicos,  e  que  Lotman  (1995)  definirá  como 

semiosfera,  pode‐se,  naturalmente,  apontar  esse  discurso,  então  percebido,  não  como 

proferindo os mesmos significados, de modo uníssono.  

 

Os  sentidos  são  produzidos  e  reproduzidos mediante  disputas  de  poder  em  torno  do 

significar. O  discurso  em  si,  como  já  lembrou  Foucault  (2007),  corresponde  ao  próprio 

objeto de poder. Se há, em partes, uma legitimação de determinadas questões, por parte 

do  veículo  analisado,  que  sanciona  as  práticas  desses  atores,  os  colocando  em  uma 

posição de destaque, e se, esses próprios sujeitos, corroboram ativamente para que suas 

práticas sejam percebidas como naturais e, para além disso, como invejáveis, também há 

quem discorde.  

 

 Historicamente,  construímos  um  modelo  de  desenvolvimento  social  que  possui  na 

desigualdade entre seus membros uma característica nodal. Em nossos hábitos cotidianos, 

sancionamos,  consciente  ou  inconscientemente,  tais  práticas. A  sociedade  de  consumo 

mostra‐se  tão  introjetada  em  nossa  cultura  que  nós  mesmos,  não  paulatinamente, 

deixamos de ser sujeitos e nos convertemos em mercadorias.  

 

Ao mesmo tempo, contudo, também consolidamos outras possibilidades de significância, 

seja pelo  tom de deboche, de  ironia e de piada que, conforme ensinou Bakhtin  (1996), 

possui um grande importância e pregnância, ou seja de maneira menos lúdica.   



 

 

Seja pela letra do funk ostentação, seja pelas manifestações sociais que tomam as ruas, ou 

seja, tal qual exposto, pelos virais que tomam de assalto as redes sociais, outros sentidos 

tomam forma, materializam‐se e integram‐se ao caldo da cultura. O Rei do Camarote, no 

facebook, em novembro, a ocupação das praças públicas, em  junho, e os rolezinhos nos 

shoppings  centers,  em  janeiro,  dizem,  enfim,  que  podemos,  ativamente,  buscar  novos 

reais, construir outros espaços e, então, estruturar outros significados.   
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