
EQUIPE 2 - SOBRE O MEME 
 
Gênero & Formatos 
O Gato Entrevistado é um meme ‘Image Macro’ que, normalmente, é utilizado 
em companhia de uma frase num tom de indignação (com temática geralmente 
relacionada a gatos), dando um teor cômico ao meme. Alguns saem desse 
padrão e aplicam frases que seriam comuns numa situação de entrevista 
jornalística. Como sua maior repercussão foi no Twitter, a legenda usualmente 
não está vinculada à imagem, ela é colocada no espaço de texto acompanhada 
da imagem anexa. No Facebook, utiliza-se de prints do Twitter e de imagens com 
textos de variadas fontes e tamanhos sobrepostos a ela. 
 
BEA, Confused. Gato Entrevistado. Museu de Memes. Disponível em: 
<http://www.museudememes.com.br/sermons/gato-entrevistado/#>. Acesso 
em: 24 set. 2018. 
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EQUIPE 4 - SOBRE O MEME 
 
Gênero & Formatos 
O Gato Entrevistado é um meme ‘Image Macro’ que, normalmente, é utilizado 
em companhia de uma frase num tom de indignação (com temática geralmente 
relacionada a gatos), dando um teor cômico ao meme. Alguns saem desse 
padrão e aplicam frases que seriam comuns numa situação de entrevista 
jornalística. Como sua maior repercussão foi no Twitter, a legenda usualmente 
não está vinculada à imagem, ela é colocada no espaço de texto acompanhada 
da imagem anexa. No Facebook, utiliza-se de prints do Twitter e de imagens com 
textos de variadas fontes e tamanhos sobrepostos a ela. 
 
BEA, Confused. Gato Entrevistado. Museu de Memes. Disponível em: 
<http://www.museudememes.com.br/sermons/gato-entrevistado/#>. Acesso 
em: 24 set. 2018. 
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EQUIPE 6 - SOBRE O MEME 
 
Gênero & Formatos 
O Gato Entrevistado é um meme ‘Image Macro’ que, normalmente, é utilizado 
em companhia de uma frase num tom de indignação (com temática geralmente 
relacionada a gatos), dando um teor cômico ao meme. Alguns saem desse 
padrão e aplicam frases que seriam comuns numa situação de entrevista 
jornalística. Como sua maior repercussão foi no Twitter, a legenda usualmente 
não está vinculada à imagem, ela é colocada no espaço de texto acompanhada 
da imagem anexa. No Facebook, utiliza-se de prints do Twitter e de imagens com 
textos de variadas fontes e tamanhos sobrepostos a ela. 
 
BEA, Confused. Gato Entrevistado. Museu de Memes. Disponível em: 
<http://www.museudememes.com.br/sermons/gato-entrevistado/#>. Acesso 
em: 24 set. 2018. 


