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RESUMO 

 

O trabalho a seguir apresenta como proposta uma análise do que é o meme, desde a 

idealização do conceito por Dawkins na década de 70, passando pela sua implementação na 

internet e sua consolidação nas redes sociais, onde ganhou força nos anos 2010, tendo como 

justificativa desvendar seus significados no que se trata a Biblioteconomia, sistematizando e 

identificando congruências e contradições encontradas nas representações discursivas sobre a 

área, a fim de compreender a formação identitária do campo nas redes sociais. Na 

fundamentação teórica, trata o modo como o meme se tornou um fenômeno nas redes sociais, 

faz o reconhecimento de sua atuação enquanto criação de uma identidade coletiva, interação  

social e ativismo e como o meme pode reforçar estereótipos do profissional bibliotecário, já 

consolidados há algum tempo, ao mesmo tempo sendo um instrumento de resistência entre 

jovens do curso de Biblioteconomia, que utilizam o instrumento para combater e satirizar essa 

visão deturpada. Como prática metodológica, foi apontado o método da pesquisa exploratória, 

por se tratar de um estudo cuja a área ainda é pouco explorada, além da análise de discurso, 

analisando o meme como um gênero textual, sendo possível um envolvimento no significado, 

mensagem e seu funcionamento. 

 

 

Palavras-chave: Biblioteconomia. Análise do discurso. Memes.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O meme é um fenômeno cultural, estabelecido na Internet como uma forma de 

comunicação baseada em uma repetição contínua e de forma paródica de imagens, textos, 

vídeos, gifs, músicas etc. Embora esse nome tenha uma enorme popularidade nas áreas de 
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humanas e comunicação, o termo foi idealizado nas Ciências Biológicas com Richard 

Dawkins, que justifica suas intenções, dizendo: 

 

O novo caldo é o caldo da cultura humana. Precisamos de um nome para o novo 

replicador, um substantivo que transmita a ideia de uma unidade de transmissão 

cultural, ou uma unidade de imitação. "Mimeme" provém de uma raiz grega 

adequada, mas quero um monossílabo que soe um pouco como "gene". Espero que 

meus amigos helenistas me perdoem se eu abreviar mimeme para meme. Se servir 

como consolo, pode-se, alternativamente, pensar que a palavra está relacionada a 

"memória", ou à palavra francesa même. (DAWKINS, 1976, p. 112). 

 

Dawkins usa o termo grego “mimeme” e o francês “même” para idealizar o conceito 

de memória. Mimeme ou mimesis pode ser traduzido ao pé da letra como imitação, cópia, 

simulacro. O fenômeno dos memes se alastrou no mundo inteiro, especialmente através das 

redes sociais. Além de retratarem particularidades regionais, também são utilizados como 

instrumentos de expressões culturais, identitárias e militância política. Ao trazer à discussão 

dos memes no contexto das redes sociais, surge a seguinte indagação: Como a sociedade 

constrói, a partir de significados partilhados socialmente por meio de memes em plataformas 

digitais, conhecimentos acerca da Biblioteconomia como área científica e profissional? 

O trabalho tem como objetivo principal analisar a formação discursiva da 

Biblioteconomia através de memes a fim de compreender a constituição das expressões 

culturais e identitárias sobre a área na abordagem das redes sociais. Especificamente, 

contextualizando o meme como documento de memória e transmissão cultural, identificando 

memes que abordam temas que permeiam o universo científico e profissional da 

Biblioteconomia e, por fim, analisar o discurso textual e estético de memes relacionados à 

Biblioteconomia compartilhados no contexto das redes sociais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O meme enquanto fenômeno na internet 

 Quando o acesso à internet se tornou popular, a concepção de meme ganhou uma nova 

perspectiva. Em 1998, Joshua Schachter cria o site Memepool3 (www.memepool.com), na 

finalidade de reunir links com imagens humorísticas na internet. Nos anos 2000, surgiam 

festivais na web que promoviam o termo, tornando-o cada vez mais habitual. Barbosa (2017) 

                                                
3 Mais informações: 
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faz uma coletânea de memes que viralizaram no Brasil, desde que o termo “meme” passou a 

ganhar espaço, com a febre “Luíza, que está no Canadá”, que ganhou espaço na mídia 

tradicional. No que se refere a viralização de um meme, Barbosa explica: 

 

(...) é importante frisar que todo meme é viral, mas nem todo viral é meme. Para ser 

classificada assim, é necessário que a piada tenha sido assimilada, retrabalhada ou 

“customizada” por outros internautas. Quando você compartilha uma propaganda 

profissional, aquela propaganda não vira um meme. Mas se você a remixar em 

forma de funk, sim. (BARBOSA, 2017, P.10) 

 

2.2 O meme como interação social, ativismo e identidade coletiva. 

 As redes sociais fazem da internet um grande ambiente de interação social, mais além 

de um simples chat ou Messenger. Coelho (2014) aponta essa característica como suficiente 

para que o meme possa se replicar de diversas formas, pois lá é um ambiente de trocas de 

informação, debates de opiniões e produção e compartilhamento de conteúdo. A réplica do 

meme se adapta a situação no qual contexto histórico a comunidade se encontra para se 

expressar. Coelho usa o exemplo das manifestações de junho de 2013 para explicar essa 

situação. Nesse período, o Brasil se via diante de várias manifestações motivadas pela 

insatisfação do cenário político da época, no qual vemos reflexos até os dias atuais. 

 

Figura 1 – Jornalista detido por portar vinagre 

 
Extraído de: https://goo.gl/Xg3xtN 
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Figura 2 – coletâneas meme policial 

 
Fonte: COELHO, 2014 

 

Figura 3 – memes sobre vinagre 

 
Fonte: COELHO 2014, adaptado 

 

A imagem do policial aplicando spray de pimenta no jornalista (Figura 1) chamou a 

atenção dos internautas e abriu brecha para a criação de memes a partir do policial utilizando 

spray de pimenta (Figura 2), como  também feitos sob a temática do vinagre (Figura 3). Os 

elementos utilizados nesses memes, segundo Coelho, fazem referências não só pelo conteúdo 

humorístico, mas também traz sinais de resistência e protesto. 

 

2.3 O meme e a Biblioteconomia 

 Como o meme é uma representação de interações sociais, que compartilham 

pensamentos de grupos que se conversam, conforme visto anteriormente, a imagem viral pode 

disseminar pensamentos de senso comum. Walter e Baptista (2007) descrevem o estereótipo 

como “conceitos negativos manifestados quando é emitido julgamento acerca de algum tema, 
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de uma determinada pessoa, de um grupo, ou mesmo relacionado a ações” (p. 27). As autoras 

fizeram uma pesquisa na web analisando a visão de bibliotecárias e bibliotecários pelos 

internautas: 

 

É muito interessante como o aspecto visual e comportamental dos bibliotecários 

realmente permeia o imaginário popular, associando a profissão a mulheres, em 

geral idosas e, especialmente, com dois adereços principais, como uma espécie de 

marca registrada, que são os indefectíveis óculos e o famigerado coque nos cabelos, 

além de uma postura geralmente antagônica e pouco receptiva para os usuários, 

provavelmente em gesto que indique um enfático pedido de silêncio. (WALTER & 

BAPTISTA, 2007, p. 30) 

 

 Dentro destas observações, no universo dos memes, a área se encontra como vítima de 

uma visão estereotipada. Entretanto, é uma realidade que pode estar mudando. Em 

contrapartida, estudantes de biblioteconomia usam os próprios memes para combater esses 

estereótipos e relatarem situações adversas, de forma bem-humorada. 

 

2.4 Metodologia 

 Foi escolhido o método de pesquisa exploratória pois, por se tratar de um campo 

pouco estudado na área acadêmica, é necessário proporcionar uma visão mais ampla, de modo 

aproximativo, já que é preciso um levantamento  bibliográfico e documental de forma 

qualitativa e não exploratória, para a coleta de dados (GIL, 2008).  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como projeto ainda se encontra incipiente, temos uma prévia do que pode ser feito 

para a coleta mais efetiva de resultados. Uma opção que está sendo levado em consideração 

seria enumerar e distribuir os memes da área de Biblioteconomia em categorias. Ex.: 

estereotipação, relacionados às atividades da profissão e situações adversas que um 

bibliotecário possa encontrar em exercício. A seguir, será realizado uma análise discursiva, 

observando como a área se encontra em um cenário geral e como os memes podem 

enfraquecer ou fortalecer a profissão e como o bibliotecário é visto diante da sociedade e onde 

os pesquisadores da área pode ou não trabalhar para melhorar ou consolidar isso. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Pela pesquisa ainda se encontrar no início de seu trabalho, não obtivemos alguma 

resposta concreta, sobre quais resultados podemos atingir com essa análise discursiva. 

Entretanto, diante de toda observação sobre memes e sua colocação nas redes sociais, dentre 

os estereótipos sobre Biblioteconomia e sobre seus profissionais, podemos observar uma 

dualidade entre o que é positivo e negativo para nosso campo. Além disso, a internet é uma 

extensa área onde pode-se explorar bem a fundo as ramificações que esse assunto pode 

atingir, independente do que podemos esperar ou não dos resultados.  
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